
 

Vedrovický informační občasník č.36 

Prosinec 2018 
 

Vážení občané, 
 
přinášíme Vám v závěru roku důležité informace k provozu OÚ mezi svátky, k odpadům a 
k Územnímu plánu.  

 

Obecní úřad 
 

Oznamujeme občanům, že bude OÚ z důvodu čerpání dovolené ve dnech 21. – 31.prosince (včetně) 
uzavřen 

 
 

Odpady v naší obci 
     
 

1. Svoz tříděného odpadu od domu – na čtvrtek 27. prosince 2018 byl plánovaný svoz pytlů 
s tříděným odpadem od Vašich domů. Vzhledem k tomu, že jsou svátky a na OÚ budeme 
čerpat dovolenou, bude tento svoz mimořádně přeložen až na čtvrtek 3. ledna 2019. 
Další svoz pak bude ve čtvrtek 10. ledna 2019, dle plánu. 
 

2. Svoz odpadů v roce 2019 – s tímto občasníkem Vám rozneseme do schránek kalendáře 
se svozem odpadů na rok 2019. Harmonogram je nastaven tak, aby se svoz tříděných 
odpadů po obci opět nekryl se svozem firmy SUEZ. Vyvážení popelnic bude vždy 
v lichý čtvrtek a svoz pytlů po obci každý v sudý čtvrtek, jak tomu bylo v roce 2018. 
Pokud byste měli zájem o kalendář svozů odpadů pro rok 2019 ve formátu A3, jsou na 
OÚ zdarma k dispozici 

 

 

 

 

 

.  
OTOČIT LIST 



 
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 v pondělí dne 21. 1. 2019 od 14:30 hod. v sále 
KD ve Vedrovicích. 
     
  Návrh ÚP Vedrovice a Oznámení o veřejném projednání jsou zveřejněné na webových 
stránkách obce (www.vedrovice.cz)  – Úřední deska – Územní plánování.  
 

 
Hlášení OÚ na email 

 
    Omlouváme se všem přihlášeným k odběru novinek za to, že jim od 10.12. 2018 nechodí na emaily 
hlášení OÚ. Problém s provozovatelem našich webových stránek řešíme a měl by být v nejbližších 
dnech odstraněn. 
 
 

 
 
 

 


