	
  

Vedrovický informační občasník č.12
Březen 2015
Organizovaný sběr odpadu
Také v letošním roce bude zajištěn jarní organizovaný odvoz domovního odpadu. Tentokráte jsme na
toto vyhradili víkend 13.3. - 15. 3.2015

Pátek 13. března
-

firma SITA a.s. přistaví jeden velkoobjemový kontejner, který bude odvážet v pondělí. Jeho
místo bude na prostranství u zahrádkářské kůlny. Zde bude možné odevzdat starý nábytek,
staré oblečení, podlahové krytiny a vše ostatní, co se nevejde při svozu do odpadových nádob.
Do kontejnerů se nesmí ukládat – odpady nebezpečné, lednice televizory a další
elektrozařízení, pneumatiky, stavební suť, zemina apod.
V případě, že bude kontejner plný, neskládejte materiál mimo!!
Požadavek na odvoz nahlaste v pondělí 16. března na OÚ (telefonicky nebo SMS) a podle
zjištěné potřeby bude objednán, v co nejbližším termínu, další kontejner.

Sobota 14. března
-

televizory a ledničky můžete odevzdávat v garážích OŮ v čase od 9:30 do 11:30 hodin.
Upozorňujeme, že odevzdaný materiál musí být kompletní!

-

budou po obci od 14 hodin sbírat šrot a staré železo členové SDH Vedrovice. Z důvodu
možné ztráty železa přes noc doporučujeme, abyste si vše připravili před Vaše domy až v
sobotu ráno!

Upozorňujeme občany na to, že byla vydána Obecně závazná vyhláška č.2/2015 obce Vedrovice o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vedrovice.
Celé znění je uveřejněno na webových stránkách obce: http://www.vedrovice.cz/uredni_deska.php

Odpady – oleje z domácností
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.

Vodovod
Připomínáme, že se budou odstavovat poslední dva staré vodovodní řady.
A to větev, od č.p. 92 za KD a větev od č.p. 52 na konec obce (směr Moravský Krumlov)
Pokud ještě nemáte přípojku vody z nového řadu, musíte si ji do tohoto termínu zřídit!
Termín odstavení je 29. 4. 2015.

Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Byla vydána Obecně závazná vyhláška č.1/2015 obce Vedrovice, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vedrovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Upozorňujeme majitele psů především na to, že:
- Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka
je povinna ho opatřit náhubkem.
- Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem
a přímým vlivem tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval jejich zdraví nebo majetek.
- Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit znečištění způsobené psem na veřejných
prostranstvích a místech veřejně přístupných.
- Příloha této vyhlášky vymezuje prostory označené, na kterých se psi mohou pohybovat volně
bez vodítka a bez náhubku.
Celé znění je uveřejněno na webových stránkách obce: http://www.vedrovice.cz/uredni_deska.php

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 18.12.2014 výši stočného pro rok 2015, s platností
od 1.1.2015.
-

Pro občany – 875,-Kč na osobu za rok
Chalupáři – 875,-Kč na objekt za rok
Firmy ve výši 25,-Kč za m3.

Stočné za období 1.1. – 31.12.2015 ve výši 875,-Kč na osobu (popř. na objekt) je splatné
do 31.10.2015. Firmám bude stanoveno stočné na základě odečtu vodoměru k 31.12.2015 a
splatnost faktury bude do 31.1.2016.
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, variabilní symbol 23212111,
specifický symbol – číslo popisné
Pokud jste doposud nenahlásili připojení Vaší nemovitosti na ČOV, můžete tak učinit buď
osobně na OÚ, nebo přes SMS na tel. 725 488 725.
Je nutné připojit svoji nemovitost na kanalizaci do 1. 4. 2015!!

Obecní rozhlas
Vzhledem k tomu, že je porucha obecního rozhlasu v některých částech obce vážná, bude
hlášení OÚ Vedrovice uveřejňováno na Úřední desce OÚ a v samoobsluze COOP Jednota.
Hlášení je pravidelně zasíláno také emailem. A tak, pokud chcete mít aktuální hlášení
obecního rozhlasu, přihlaste se k odběru novinek na webových stránkách obce. Postup je
následující: Na webových stránkách obce www.vedrovice.cz je v hlavní liště „odebírání novinek
emailem“. Po kliknutí na toto pole se můžete svým emailem přihlásit k odběru novinek.

Důležité zprávy budou zasílány přes SMS systém. Pokud ještě nejste přihlášeni, můžete se
přihlásit k do systému „SMS hlášení“ pomocí SMS ve tvaru: Žádám o informace OÚ.
Občan X.Y. Na telefon 725 488 725.

