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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  zajišťují Technické služby Velká Bíteš s.r.o. v termínech: 
• pravidelný svoz domovního odpadu ukládaného do popelnic: každý lichý čtvrtek 

• tříděný odpad ukládaný do barevných kontejnerů ve sběrných hnízdech je svážen : 

plasty: každý sudý čtvrtek-pátek     sklo: průběžně    papír:  každý lichý pátek   

E-BOX , který je umístěn v průjezdu OÚ, je určen pro sběr drobných elektrozařízení, sběr 
akumulátorů a baterií. Je vyvážen dle potřeby (zajišťuje firma ASEKOL Brno). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÍSTNÍ  POPLATKY   Místní poplatky lze uhradit během měsíce března bankovním 
převodem  (č. ú. 8520641/0100) nebo  přímo v hotovosti na OÚ v  Lažánkách v  úřední dny: v v v v 

v pondělí a ve středu od 8 - 14 hod., ve středu i odpoledne od 16:30 - 18 hod. 
- poplatek za odpad činí 500,- Kč na jednoho poplatníka/rok (• fyzická osoba s trvalým pobytem 
v obci, • cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v obci, • fyzická osoba, která vlastní v obci 
stavbu určenou k rekreaci) 
- poplatek za napojení na  kanalizaci  50,-Kč/rok  
- poplatek za držení jednoho psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR  STARÉHO  PAPÍRU pořádá ZŠ : u  knih  je  třeba  odtrhnout  desky. Starý papír 
odevzdávejte v pevných balících. Sběr odkládejte do uhelny - zadní vchod  budovy  ZŠ. 

- v pátek  15. 3. 2013 od 7 - 19 hod. 
- v sobotu 16. 3. 2013 od 7 - 12 hod.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A ELEKTRONIKY  

pořádá místní SDH v sobotu 16. 3. 2013 od 7 – 12 hod. Elektrospotřebiče a elektroniku     
odložte před dům, sběr bude odvezen hromadným svozem.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HUMANITÁRNÍ  SBÍRKA  pořádá Diakonie Broumov (v naší obci zajišťuje Červený kříž),        

ve středu 20. 3. 2013 od 17 - 18 hod. v kotelně ZŠ Lažánky.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO  A  NEBEZPE ČNÉHO  ODPADU  

bude v sobotu 23. 3. 2013 s jedním sběrným místem u kašny od 7- 12 hod. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU   pořádají fotbalisté v sobotu 23. 3. 2013 od 8 – 12 hod.  
Železný a kovový šrot odložte před dům, vše bude odvezeno hromadným svozem.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚDRŽBA KOMÍN Ů: Pan Ladislav Staníček - Temkom bude v naší obci provádět revizi                                

spalinové cesty - komínů v týdnu od  25. - 29. 3.  2013. S občany se dle loňského seznamu      
telefonicky dohodne na termínu. Noví zájemci se mohou objednat na tel. čísle: 549 420 718.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POVINNÉ  OČKOVÁNÍ  PSŮ  PROTI  VZTEKLIN Ě  předepsané zákonem č.166/1999 Sb. 
zajistí tišnovská veterinární ordinace MVDr. Viktora Dvořáka. Hromadná vakcinace proběhne v naší obci                         

v sobotu 13. 4. 2013 od 15 hod. před OÚ v Lažánkách.                                                                      
Současně bude možnost  zakoupení odčervovacích tablet a přípravků proti klíšťatům pro psy.                                                         
Základní očkování je za 100,- Kč, kombinované za 300,- Kč. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při této příležitosti opět apelujeme na některé majitele psů,  aby zamezili jejich  
volnému pohybu na veřejných prostranstvích obce a uklízeli exkrementy po svých 
miláčcích.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výstavba kanalizace a ČOV 
 

O průběhu přípravných prací na výstavbě kanalizace a ČOV v naší obci jste byli informování ve  
zpravodaji  v prosinci minulého roku. S dodavatelem stavby:  VHS, a.s. Brno byla v prosinci podepsaná 
smlouva o dílo se stanoveným počátkem výstavby od  1.4.2013. Od ledna do dnešního dne probíhá 
podrobná kontrola a dokládání všech podkladů  pro Státní fond životního prostředí směřující k uzavření 
smluv o financování z evropských fondů. Prozatím nebyl termín podpisu smluv stanoven. Souběžně 
probíhá podrobná kontrola prováděcí stavební dokumentace a zpracovávání detailních harmonogramů 
výstavby. V únoru  byla ve výběrovém řízení vybrána banka pro poskytnutí úvěru obci  pro 
dofinancování celé stavby, se kterou bude příští týden uzavřena smlouva.  

 

Rekapitulace: 
 

� Výstavba tedy začne 2.4.2013 předáním stavby a přípravnými pracemi. 
   

� Kanalizační síť v obci bude budována postupně pro zajištění průjezdnosti a dopravní obslužnosti 
v obci. 

 

� První budou budovány dvě nové stoky: od požární nádrže na návsi zahradami pod Horkou směrem 
k ČOV a druhá od transformátoru u hřbitova přes zahrady směrem k ČOV. To umožní  napojení  
stávající staré kanalizace a její fungování  po dobu výstavby. 

 

� Posléze bude po etapách z těchto dvou koncových bodů  proti směru toku splašků  budována 
kanalizace ve státní silnici. 

 

� Boční ulice budou budovány až po dokončení kanalizace ve státní silnici – větve z jednotlivých 
ulic se do ní napojují. Tak bude po celou dobu výstavby zaručeno průběžné odkanalizování všech 
nemovitostí. 

 

� Současně od 2.4.2013 započnou práce na ČOV. 
 

� V průběhu března dojde k upřesnění domovních přípojek u nemovitostí,  se kterými doposud 
nebylo jednáno. 

 

� S  dodavatelskou firmou je dohodnuta možnost výkopových prací na jednotlivých domovních 
přípojkách, případně zhotovení celých domovních přípojek.  Stejně tak je pro zhotovení 
domovních přípojek možno oslovit místní stavební firmy. Nejsou stanovena žádná omezení kdo 
smí a nesmí přípojky stavět, je pouze podmínka kontroly napojení na veřejnou síť pracovníky VaS 
Tišnov.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


