Vedrovický informační občasník č.17
Březen 2016
Organizovaný sběr odpadu
Také letos byl na jaro určen organizovaný odvoz domovního odpadu. Tentokráte jsme na tuto akci
vyhradili dva víkendy.

Sobota 2. dubna
-

v čase od 9:30 do 9:50 hodin do naší obce přijede speciálně upravené vozidlo pro sběr a
odvoz nebezpečného odpadu. V tuto omezenou dobu se mohou před zahrádkářskou kůlnou
odevzdávat baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a
zásady, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí prostředky na okna a WC a také zaolejované
hadry, nádoby se zbytky chemikálií apod.
POZOR! Do tohoto vozidla se nebudou odebírat televizory, ledničky a pneumatiky.

-

v čase od 9:30 do 10:00 hodin můžete odevzdávat v garážích OŮ televizory a ledničky.
Upozorňujeme, že odevzdaný materiál musí být kompletní!

-

od 14 hodin budou po obci 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!

Pátek 8. dubna
-

firma SITA a.s. přistaví jeden velkoobjemový kontejner, který bude odvážet v pondělí
11.dubna. 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 11. dubna na OÚ (telefonicky nebo SMS) a podle
zjištěné potřeby bude objednán, v co nejbližším termínu, další kontejner.

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.

Skládka suti určené pro recyklaci a hlíny
Oznamujeme občanům, že stále nebude možné na skládku navážet suť určenou k recyklaci.
Na svém nejbližším zasedání (13.4.2016) by mělo ZO Vedrovice rozhodnout o tom, jakým
způsobem budeme dále skladovat a využívat suť pro recyklaci, včetně určení výše případného
poplatku.
Pro hlínu je na skládce vyhrazen prostor, kde se může i nadále omezeně skladovat. Tato
bude později využita k terénním úpravám. Je nutné, aby byla bez příměsí odpadu a suti!

Bioodpady
Od 4. dubna 2016 můžete využívat loni zavedenou službu pro bioodpady, a to pytlový sběr po
obci.
Připomínáme Vám, že bioodpad musí být rozdělen na drobné složky (tráva, listí apod.) a na
dřevnaté složky, které budou rozřezány na co nejmenší části, aby byla zabezpečena dobrá manipulace
při pozdějším štěpkování. Vše uložíte před svůj dům. Drobné složky budou uloženy do igelitového
pytle a dřevnaté složky vedle pytle („volně ložené“). Igelitový pytel je možné zakoupit na OÚ za 30,Kč. Každé pondělí (od ranních hodin) bude sbírán bioodpad po obci a to tak, že se bude materiál z
pytlů vysypávat na vozidlo OÚ a pytle se budou vracet na místo, kde byly u domů připraveny.
Vzhledem k tomu, že se v pytlech objevovala shnilá jablka, řepa a jiné hmoty, apelujeme na Vás,
abyste tyto složky rozdělili do více pytlů, anebo pevných nádob, tak, aby byla zajištěna lepší
manipulace při nakládání na nákladní prostor auta (Multicar). Pokud je obsah pytle příliš těžký, dojde
k jeho roztržení, znečištění obsluhy, auta i komunikace.
Oznamujeme Vám, že pokud budou pytle příliš těžké (tzn. přeložené), nebudou vyvezeny!

Vodoměry
Od 5. dubna do 17. dubna bude průběžně prováděna kontrola a plombování vodoměrů u
všech nemovitostí v obci. Stavy vodoměrů budou zapisovány při této kontrole, proto bude
možné vodné platit nejdříve 18. dubna.

Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Stále se setkáváme s tím, že jsou u chodníků a komunikací v obci, u cest mezi budovami a na
veřejných prostranstvích výkaly od psů a že se psi volně pohybují po obci bez doprovodu.
Proto připomínáme všem majitelům psů, že 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 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

