
 

Vedrovický informační občasník č.34 

Srpen 2018 
 

 
Mateřská škola a Základní škola Vedrovice – Den otevřených dveří 

 
Vážení občané, 
zveme Vás na Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ Vedrovice, který se uskuteční v pátek 31. srpna 2018 
od 16:00 do 18:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tým MŠ a ZŠ 

 

Organizovaný sběr odpadu 
 
    Také letos je na konci prázdnin organizován odvoz domovního odpadu, který nemůžete dávat do 
popelnic.  
Pátek 31. srpna 

- firma SUEZ přistaví dva velkoobjemové kontejnery, které bude odvážet v pondělí 3. září. 
Jejich místo bude na prostranství u bývalé 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 1. 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! 
 

Odpady v naší obci 
 

    Ve zvláštní příloze „ První výsledky systému MESOH“ Vám přinášíme aktuální informace 
k systému třídění a svozu odpadů, tzv. Motivační a evidenční systém třídění odpadů (MESOH). 
 
    Na OÚ jsou zdarma k dispozici kartonové boxy na třídění odpadu, o kterých jsme Vás 
informovali ve zpravodaji na jaře t.r. 
 
    Naše obec se zapojuje se do kampaně „NEPTUJ“ 
 

 
 
Více se dozvíte také na webových stránkách obce ( www.vedrovice.cz ), nebo na Facebooku obce 
Vedrovice (https://www.facebook.com/groups/118275938260998/?ref=bookmarks ) 

OTOČ 



Územní plán Vedrovice 
 
    Návrh Zadání Územního plánu Vedrovice  (ÚP Vedrovice) prošel v měsíci červenci projednáním, 
dle § 47 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. 
   Dle sdělení pořizovatele ÚP Vedrovice (Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravský 
Krumlov) nebyly v průběhu projednání tohoto Zadání ÚP Vedrovice uplatněny žádné zásadní 
požadavky, připomínky ani podněty. Požadavky některý dotčených orgánů budou zahrnuty do Návrhu 
ÚP Vedrovice.  
   V současné době probíhá vypořádání stanovisek dotčených orgánů a upravuje se Návrh ÚP tak, aby 
byl připraven ke Společnému projednání, které by mělo být vyhlášeno pořizovatelem v průběhu 
měsíce září.  
 
 

Projekty v obci vs dotace 
 
    Chtěli bychom Vás tímto informovat o tom, že byl poskytovatelem dotace (SFŽP) podpořen projekt 
sběrného dvora („Sběrné místo odpadů Vedrovice“) a byla nám přiznána dotace ve výši 2.300.000,-
Kč. V září-říjnu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dodavatele vybavení 
dvora. Do konce června 2019 by měl být celý projekt hotový. 
   Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo finance v Programu rozvoje venkova pro rok 2018, a proto 
jsme dodatečně obdrželi oznámení o možnosti čerpání dotace ve výši 535.000,-Kč na realizaci 
projektu „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice“, pro který jsme měli úspěšně podanou 
žádost. Můžeme tak do konce roku 2018 opravit komunikaci od domu č.p. 197 až před KD. 
    V měsíci říjnu budou zahájeny práce na projektu „Realizace prvků USES v k.u. Vedrovice“, na 
který jsme obdrželi 100% dotaci ve výši 11.017.000,-Kč. Z projektu vznikne Biocentrum „Na babách“ 
a tři lokální biokoridory vedoucí od hranice obce až k silnici Pravlov-Miroslav. 
   Ve Výzvě č.1, kterou vyhlásila MAS Živé pomezí Krumlovko-Jevišovicko, jsme byli úspěšní 
v případě dvou podaných žádostí o dotace. Z projektu „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice - 
alej - IP6“ by se měla vysázet alej v délce 510 m kolem polní cesty od vodárny až nad „špidlák“, za 
přispění 100% dotace 309.000,-Kč. Druhým úspěšným projektem je „Úprava místní komunikace v 
obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa“. Na jaře roku 2019 by se z dotace ve výši 2.178.000,-Kč 
mělo opravit 550 m (z celkové délky 670 m) cesty vedoucí od rybníka k plotu obory (brána k pile pana 
Lišťáka).  
 
 

 
 
 


