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Srpen 2017
Územní plán Vedrovice
Návrh Územního plánu Vedrovice (ÚP Vedrovice) prošel v měsíci červnu Společným jednáním,
dle § 50 odst. 2 stavebního zákona, kdy se k návrhu ÚP vyjadřovali převážně dotčené orgány, jako je
např. E.ON, INOGY (původně RWE), Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje, Krajská
hygienická stanice apod.. Své písemné připomínky mohli podle zákona podávat již také občané a
majitelé pozemků.
V současné době probíhá vypořádání stanovisek dotčených orgánů a upravuje se Návrh ÚP tak, aby
byl připraven k Veřejnému projednání. Termín tohoto Veřejného projednání zatím není stanoven a
budeme Vás o něm ještě informovat. Předpokládáme, že by to bylo v měsíci říjnu.
Již nyní ovšem můžete na OÚ Vedrovice odevzdávat písemně své připomínky a požadavky na nový
Územní plán. Zejména pak požadavky na zahrnutí pozemků do ÚP Vedrovice. Požadavky, které
budou předloženy do 30. září 2017, budou podle možností předjednány ještě před Veřejným
projednáním se zadavatelem ÚP, kterým je Odbor územního plánování MěÚ Mor. Krumlov a se
zpracovatelem (AR Projekt s.r.o., Brno). Později předložené připomínky budou projednány až přímo
na Veřejném projednání.
Připomínky a návrhy k ÚP Vedrovice adresujte na Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 a měly
by obsahovat tyto náležitosti:
1. Jméno, příjmení a bydliště navrhovatele
2. Parcelní číslo pozemku
3. Současný účel využití pozemku
4. Návrh na jeho využití v ÚP Vedrovice

Organizovaný sběr odpadu
Také letos je na konci prázdnin organizován odvoz domovního odpadu, který nemůžete dávat do
popelnic.

Pátek 1. září
-

firma SUEZ přistaví dva velkoobjemové kontejnery, které bude odvážet v pondělí 4. září.
Jejich 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.

Sobota 2. září
-

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

Bioodpady v obci Vedrovice
Od roku 2015 jsme zavedli novou službu pro bioodpady, a to pytlový sběr po obci, který se dobře
ujal a je funkční. Přesto se v poslední době setkáváme s nedodržováním pravidel, které jsou potřeba
k efektivnímu svozu a správnému kompostování.
Připomínáme proto, že bioodpad musí být rozdělen na drobné složky (tráva, listí apod.) a na
dřevnaté složky, které musí být 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.
Hmotnost bioodpadu v pytlech volte cca. do 25 kg, aby se s tímto dobře manipulovalo při
nakládání na vozidlo.
Bioodpady, které nebudou v pytlech rozděleny,
nebo budou na jedné hromadě, nebudou vyváženy!

E.ON Česká republika, s.r.o.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dne 22. 08. 2017 dodávka elektrické energie:
V čase od 07:30 do 09:30, vypnutá oblast: trafostanice Vedrovice - Mateřská školka (620972) část obce napájená z uvedené trafostanice
V čase od 09:00 do 11:00, vypnutá oblast: RD za koupalištěm (Bartošovi, Šestákovi, Pazderovi,
p. Pavlíková)
V čase od 10:30 do 14:30, vypnutá oblast: trafostanice Vedrovice - Obec (620970, za KD) - část
obce napájená z uvedené trafostanice
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele elektrické energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Obec Vedrovice – poštovní přepážka
Projekt PARTNER II.
Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 10:00
Středa: 8:00 – 10:00
Čtvrtek:
Pátek:
8:00 – 10:00

13:00 – 16:30
13:00 – 16:30
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30

Výdej nedoručených dopisů a balíků probíhá v Muzeu a informačním
centru Vedrovice
Úterý: 16:00 – 17:00
Sobota: 14:00 – 15:00

