Vedrovický informační občasník č.26
Prosinec 2017
Odpady v naší obci
Vážení občané,
přinášíme Vám další informace k zaváděnému systému třídění a svozu odpadů, tzv. Program
zodpovědného nakládání s odpady.
1. Svoz tříděného odpadu od domu – na čtvrtek 14. prosince 2017 je plánovaný první svoz
pytlů s tříděným odpadem od Vašich domů. Proto Vás žádáme, abyste ráno do 8:00 hodin
před své domy postavili pytle s papírem a plasty, pokud je máte plné. Zkontrolujte si
nalepený kód.
Další svoz bude ve čtvrtek 28. prosince 2017.
2. Svoz odpadů v roce 2018 – do 22. prosince Vám rozneseme do schránek kalendáře se

svozem odpadů na rok 2018. Harmonogram je nastaven tak, aby se svoz tříděných
odpadů po obci nekryl se svozem firmy SUEZ. Proto bude vyvážení popelnic vždy
v lichý čtvrtek, jak jste byli zvyklí a svoz pytlů po obci každý v sudý čtvrtek.
3. Informace na webových stránkách – na webu obce (www.vedrovice.cz) najdete

v sekci Obecní úřad – Program zodpovědného nakládání s odpady
(https://vedrovice.cz/program-zodpovedneho-nakladani-s-odpady/#obsah) informace
k systému a přístup ke svým odpadovým účtům, kde si můžete vyplnit svůj dotazník,
který byl v úvodu vyplňovaný ručně a kde můžete aktualizovat své „stanoviště“.
Přihlašovat se můžete pomocí údajů, které naleznete na pravé straně listu s Vašimi
kódy na plastové pytle.
4. Pytle na odpad a archy s kódy – jsou k dispozici na OÚ. Můžete si je vyzvednout

v pracovní době OÚ. Pokud vše během roku spotřebujete, zdarma Vám pytle na OÚ
opět poskytneme a vytiskneme Váš nový arch s kódy.

. Územní plán Vedrovice
Chtěli bychom Vás informovat o tom, že Odbor výstavby a územního plánování Městského

úřadu v Moravském Krumlově, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1,
písmeno c), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
(dále jen „stavební zákon“), oznámil veřejné projednání návrhu ÚP, dle § 52 odst. 1
stavebního zákona, které se bude konat ve středu dne 3. 1. 2018 od 14:30 hod. v sále KD
ve Vedrovicích.
Námitky proti návrhu ÚP, ve kterých musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou, mohou podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V této lhůtě může rovněž každý
uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Po dobu 30 dnů ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky je vystaven návrh ÚP k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve
Vedrovicích, na odboru výstavby a ÚP MěÚ v Moravském Krumlově, druhé patro, dveře
č. 315, zejména v úředních hodinách, a na internetových stránkách Města M. Krumlov;
www.mkrumlov.cz. , pod odkazem Městský úřad – úřední deska – dokumenty odboru
výstavby a ÚP. Své námitky a připomínky zasílejte na odbor výstavby a územního plánování
MěÚ v Moravském Krumlově, Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov.
Návrh ÚP Vedrovice je zveřejněný také na webových stránkách obce (www.vedrovice.cz) –
Úřední deska – Územní plánování. Oznámení o veřejném projednání je rovněž zveřejněno na
webu obce – Úřední deska – Veřejné vyhlášky
. Obecní akce v prosinci a v lednu
Srdečně Vás zveme na akce, které obec pořádá v měsíci prosinci 2017 a v lednu 2018

Ladovy vánoce – pátek 22. prosince, od 18:00 hodin, ve dvoře Muzea. Přivítá Vás Živý
betlém, vůně zabíjačky a horkých nápojů. Uvidíte vystoupení vedrovických dětí, uslyšíte
koledy a k vidění budou také zvířátka. V zasedací místnosti Muzea na Vás bude čekat
zajímavá výstava „Šikovné ruce“, ochutnávka vánočního cukroví a prodejní stánek s medem a
oříšky.
Výstava „Šikovné ruce“ – od 22. prosince 2017 do 6. ledna 2018 v přednáškové místnosti
Muzea, v otvírací době.
PO, ST, ČT 10:00 - 12:00, ÚT 10:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00, SO 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Tříkrálový koncert – neděle 7. ledna 2018, od 14:00 hodin, v kostele sv. Kunhuty.
V programu vystoupí schola Believe in God

