Vedrovický informační občasník č.11
Červenec 2014
Kanalizace - stočné
Oznamujeme tímto občanům a ostatním uživatelům tlakové kanalizace v obcích Kubšice a
Vedrovice, že Výbor Dobrovolného svazku obcí „Vedrovice a Kubšice - ČOV a tlaková
kanalizace“ stanovil na svém zasedání dne 26.6.2014 výši stočného pro rok 2014, s platností
od 1.7.2014.
Výbor DSO schvaluje stočné pro rok 2014, platné od 1.7.2014, a to:
- Pro občany – 840,-Kč na osobu za rok
- Chalupáři – 840,-Kč na objekt za rok
- Firmy ve výši 24,-Kč za m3.
Stočné za období 1.7. – 31.12.2014 ve výši 420,-Kč na osobu (popř. na objekt) je splatné
do 31.10.2014. Firmám bude stanoveno stočné na základě odečtu vodoměru k 31.12.2014 a
splatnost faktury bude do 31.1.2015.
Platba stočného je možná:
1. V hotovosti v Muzeu a informačním centru Vedrovice
Otevírací doba:
Květen – Říjen, Út-Pá 10:00 – 18:00 hod., So-Ne 14:00 – 18:00 hod.
Listopad – Duben, Út-So 9:00 – 17:00 hod.
2. Bezhotovostně na účet DSO
Bankovní spojení: Číslo účtu 2736882359/0800, specifický symbol – číslo popisné
Pro rok 2015 bude stočné aktualizováno a po kontrole odběru vody ve všech
nemovitostech předpokládáme, že bude umožněno stanovení stočného na základě údajů
z vodoměru.
Pokud jste doposud nenahlásili připojení Vaší nemovitosti na ČOV, můžete tak učinit buď
osobně na OÚ, nebo přes SMS na tel. 725 488 725.

Vodovod
Připomínáme, že se bude odstavovat starý vodovodní řad. Předběžný termín uzavření je
25.8.2014. Pokud ještě nemáte přípojku vody z nového řadu, musíte si ji do tohoto termínu
zřídit!

Odpady
Připomínáme Vám, že je na Obecním úřadě umístěna plastová nádoba, kde je možné
průběžně odevzdávat použitý olej z domácností v PET lahvi nebo jiném plastovém obalu.

Přerušení dodávky elektrické energie
Oznamujeme Vám tímto, že bude v pondělí 21. července 2014 z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie na následujících
trafostanicích:
TS Suška v čase od 7:30 do 10:30 hodin
TS Sokolovna v čase od 9:30 do 13:30 hodin
TS Mateřská škola v čase od 11:00 do 14:00 hodin
TS Obec v čase od 11:30 do 16:00 hodin

Změna provozní doby OÚ
Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech od 31. července do 10. srpna 2014 provoz OÚ
přerušen.

