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Vážení občané,  
dovoli jsme si pro Vás připravit tento obecní rozcestník s aktuálními důležitými 
informacemi pro Vaši snadnější orientaci. 

Členové zastupitelstva obce pro období 2018-2022:
 
Jiří Špaček            Martin Maděránek 
Lažany č. 91          Lažany č. 93 
starosta obce     místostarosta obce 
 

 
Ing. Kamil Farda         Aleš Hodaň 
Lažany č. 116   Lažany č. 146 
člen zastupitelstva   člen kontrolního výboru 
 

 
Jana Juncová Dis.       Ing. Petr Kolář 
Lažany č. 98          Lažany č. 135 
člen finančního výboru    člen kontrolního výboru 
 
 
Ing. Jaroslav Raichl          Jiří Špaček  
Lažany č. 70   Lažany č. 127 
předseda finančního předseda kontrolního  
výboru              výboru 
 
Ondřej Švejda 
Lažany č. 117 
člen finančního výboru 
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31.10. 2018 proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva, kde bylo zvoleno 
nové vedení obce a určeni členové kontrolního a finančního výboru. Z následující 
diskuse s občany vzešlo několik zajímavých podnětů, kterými se již nyní zabýváme. 
Na následující dvojstraně najdete naše VIZE, které byly na ustavující schůzi 
k dispozici. 

 
OBECNÍ ÚŘAD: 
Adresa: 
Obecní úřad Lažany 
Lažany 129 
679 22 
IČ: 00637742 
Bankovní konto: 13322631/0100 
 
Kontakty na vedení obce: 
Starosta: 727 927 618  
Místostarosta: 737 624 339 
 
Úřední hodiny: 
Středa 18:00 – 20:00h 
 
e-mail: ou.lazany@tiscali.cz 
Internetové stránky: www.obeclazany.eu 
Facebooková stránka https://www.facebook.com/ObecLazanyOficialni/ 
Obecní vývěska u OÚ 
 
Účetní: 
Irena Tarabová 
ucetni.lazany@seznam.cz 
 
Schránka pro občany: 
Chápeme, že ne každý rád řeší věci osobně či e-mailem. 
Vedle vchodových dveří do obecního úřadu jsme proto umístili bílou schránku. Byli 
bychom rádi, kdyby se schránka využívala a vhazovali jste do ní Vaše náměty, 
nápady, připomínky ale i stížnosti, které byste nám chtěli sdělit. 

mailto:ou.lazany@tiscali.cz
http://www.obeclazany.eu/
https://www.facebook.com/ObecLazanyOficialni/
mailto:ucetni.lazany@seznam.cz
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VIZE ZASTUPITELSTVA OBCE LAŽANY 2018-2022 

PRIORITNÍ ÚKOLY 
 

• Zaměstnanec obce (pravidelný úklid a údržba obce, obecního 
majetku) 

• Více kontejnerů na tříděný odpad nebo častější vývoz 

• Kontejnery - přístřešek nebo oplocení  

• Sběrný dvůr – úprava oplocení 

• Opravy silnic a chodníků 

• Pravidelný úklid cyklostezky na Skaličku 

• Smluvní vztah s poskytovatelem údržby komunikací v zimním období  
 

• Vyřešit akutní problém výpustí odpadních vod v obci (skutečný 
počet, legalizace, kvalita vypouštěné vody) 

• VAS a.s.- možnosti zlepšení spolupráce 

• Požární nádrž (koupaliště)- možnosti zlepšení kvality vody a služeb  
 

• Skladové prostory obce (sklepy, směr Skalička) - dokončení 
 

• Informovanost občanů (obecní rozhlas - modernizace, obecní 
zpravodaj, pravidelné veřejné schůze zastupitelstva s občany, 
informační cedule v obci, zřízení schránky pro náměty občanů, 
transparentnost jednání) 

• Otevřít otázku možné formy spolupráce s okolními obcemi  

• Podpora kulturního a společenského dění v obci 
 
 
 
 

 
 



4 

DLOUHODOBÉ ÚKOLY 
 

• Cyklostezka Lipůvka - Lažany- napojení na komunikaci do obce 

• Dopravní úpravy (nájezd do obce po I/43, odbočovací pruh v obci, 
dopravní značení, radar, chodník podél cesty na Újezd - prověřit 
situaci) 

• Chodník/Stezka/Podchod od koupaliště ke kluzišti 

• Kluziště - odkup pozemků 

• Renovace areálu fotbalového hřiště 

• Rekultivace „Zmol“ 

• Dětské hřiště 

• Územní plán obce 
 

VÝHLEDOVÉ ÚKOLY 
 

• Nový sběrný dvůr 

• Čistírna odpadních vod - možnosti realizace 
• Obecní rybník - posouzení dalších možných kroků 
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Hlášení místního rozhlasu: 
V případě, že si přejete předat občanům sdělení rozhlasem, kontaktujte starostu 
obce. 
 
Elektronický SMS rozhlas: 
Pokud byste rádi dostávali hlášení místního rozhlasu také na svůj mobilní telefon 
formou textové zprávy, odešlete SMS ve tvaru PŘÍJMENÍ_ROZHLAS  
na číslo: 607 051 314. 

 
POPLATKY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 

Poplatky na rok 2019: 
▪ Poplatek za odpady – 450,-Kč/osoba 

  (děti do 6 let a senioři nad 80 let jsou od poplatků osvobozeni) 
▪ Poplatek za odpady – 450,-Kč/rekreační objekt 
▪ Poplatek za psa – 100,-Kč/každý pes 

 
Forma úhrady: 
Platby můžete posílat převodem na číslo účtu –  13322631/0100. 
VS – 2019+ číslo domu 
VS – 1341 (poplatek za psa), 1340 (poplatek za odpad) 
anebo v hotovosti v úřední dny obecního úřadu u účetní paní Tarabové. 
Splatnost všech plateb je do 30.9.2019. 
Ohlašovací povinnost je do 15 dnů. 
 
Sběrný dvůr: 
Sobota 9:00 – 11:00h 
 
Vývoz popelnic: 
Pondělí každý sudý týden 
Např: 10.12.2018,….....7.1.2019, 21.1.2019, 4.2.2019 
 

PRAVIDELNÉ OBČANSKÉ AKCE A KULTURA: 

 
Mše svatá: 
Mše svatá se zpravidla koná první sobotu v měsíci v 17.00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
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Klub seniorů: 
Lažanští senioři se schází pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci (říjen-květen)      
ve vinárně kulturního domu. Začátek je vždy v 17:00 hodin. 
 
Obecní knihovna: 
Obecní knihovna se nachází v budově hasičské zbrojnice. Otevřena je každé pondělí 
od 17.00 do 19.00 hodin. 
 
Jubilanti: 
Obnovujeme tradici osobní návštěvy s blahopřáním a pozorností od obce                 
u příležitosti významných životních jubileí.  
V případě, že si rodina bude přát blahopřání rozhlasovou formou, je třeba 
kontaktovat zástupce obce. 
 
Kalendář plánovaných akcí: 
Děkujeme všem, kteří věnují svůj volný čas tomu, abychom měli příležitost se 
setkávat a bavit se.  Uvědomujeme si, že organizování kulturních a sportovních akcí 
stojí spoustu úsilí a volného času. Moc si toho vážíme! 
Na co se tedy můžeme v nejbližší době těšit? 
 
  5.12. - Mikuláš – připravuje Kulturní spolek Lažany  

  (anděl teletefon 737 267 026, čert telefon 732 862 276) 
22.12. - Bílej den o Vánocích v režii Katky Strážnické 
24.12. - Zpívání koled na návsi pod taktovkou Radky Strážnické 
 
Malá ochutnávka na začátek příštího roku: 
Zimní Bál Kulturního spolku Lažany 
Ples mysliveckého sdružení Lipůvka Lažany 
 
O co nepřijdete: 
O stolní kalendář do každé rodiny! 
 
Chceme pracovat efektivně, jako tým a být Vám, občanům Lažan, blíž. Proto velmi 
oceníme, když se na kohokoliv z nás obrátíte. 
 
Děkujeme za přečtení! 
Vaši zastupitelé 


