
 

Vedrovický informační občasník č.38 

Prosinec 2019 
 

Vážení občané, 
 
přinášíme Vám v závěru roku důležité informace k provozu OÚ mezi svátky, k odpadům a 
změnám na vodném a stočném.  

Obecní úřad 
 

Oznamujeme občanům, že bude OÚ z důvodu čerpání dovolené do 31.prosince (včetně) 
uzavřen. 

 
Poštovní přepážka 

 
Během vánočních svátků změna otvírací doby na poštovní přepážce následující: 

- v pondělí 23. prosince 8:00 – 10:00 hodin a 13:00 – 16:30 hodin 
- v pátek 27. prosince 8:00 – 10:00 hodin a 13.00 – 15:00 hodin 
- v pondělí 30. prosince 8:00 – 10:00 hodin a 13:00 – 16:30 hodin 
- v úterý 31. prosince pouze od 8:00 do 10:00 hodin. 

 
Odpady v naší obci 

     
 

1. Sběrný dvůr – bude otevřený z důvodu čerpání dovolené až v pondělí 6. ledna. 
 

2. Svoz tříděného odpadu od domu – na čtvrtek 26. prosince 2019 byl plánovaný svoz 
pytlů s tříděným odpadem od Vašich domů. Vzhledem k tomu, že jsou svátky, bude 
tento svoz mimořádně přeložen až na pátek 27. prosince 2019. 
Další svoz pak bude ve čtvrtek 9. ledna 2020, dle plánu. 
 

3. Svoz popelnic bude beze změny – tzn. ve čtvrtek 2. ledna 
 

4. Svoz odpadů v roce 2020 – do schránek Vám na začátku roku rozneseme kalendáře 
se svozem odpadů na rok 2020. 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 2019. 
Pokud byste měli zájem o kalendář svozů odpadů pro rok 2020 ve formátu A3, budou 
na OÚ zdarma k dispozici.  

 
 

 
OTOČIT LIST 



Oznámení o výši poplatku za odběr vody (vodného) z veřejného vodovodu 
v obci Vedrovice pro rok 2020 

 
Oznamujeme tímto občanům a ostatním uživatelům veřejného vodovodu v obci Vedrovice, že 
je stanovena výše vodného pro rok 2020, s platností od 1. 1. 2020. 
 
Vodné pro rok 2020, platné od 1. 1. 2020, se stanovuje ve výši 25,- Kč za m3. 
Vodné bude vypočteno na základě odečtu vodoměru, a to kvartálně (odečet vždy 1.4., 1.7., 
1.10. a 1.1. následujícího roku). 

 
    Platba vodného je možná: 

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice 
V době úředních hodin 

2. Bezhotovostně na účet obce 
bankovní spojení: číslo účtu 1581857399/0800, VS 23102111, SS – číslo popisné 
 
 
Odečty vodoměrů pro vyúčtování roku 2019 budeme provádět 

ve čtvrtek 2. ledna a v pátek 3. ledna 2020 
 
Pokud nebudete doma, nechejte lístek se stavem vodoměru na vstupních dveřích domu, nebo 
ho nahlaste přes SMS na tel. číslo 725488725 anebo na email: starosta@vedrovice.cz  

 
 
 

Oznámení o výši stočného pro rok 2020 
 
Oznamujeme tímto občanům a ostatním uživatelům tlakové kanalizace v obcích Kubšice a 
Vedrovice, že Výbor Dobrovolného svazku obcí „Vedrovice a Kubšice - ČOV a tlaková 
kanalizace“ stanovil na svém zasedání dne 18. 12. 2019 výši stočného pro rok 2020, 
s platností od 1. 1. 2020. 
 
Výbor DSO schvaluje stočné pro rok 2020, platné od 1. 1. 2020, a to: 

- Pro občany – 1280,-Kč s DPH na osobu za rok 
- Chalupáři – 1280,-Kč s DPH na objekt za rok 
- Firmy ve výši 40,00 Kč s DPH za m3 

 
    Stočné za období 1. 1. – 31. 12. 2020 ve výši 1280,-Kč na osobu (popř. na objekt) je 
splatné do 31. 10. 2020 a bude se hradit ve dvou splátkách platbou ve výši ½ smluvní ceny, 
přičemž 

- splatnost 1. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 31. 05. 2020 
- splatnost 2. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 31. 10. 2020 

    Firmám bude stanoveno stočné na základě odečtu vodoměru k 31. 12. 2020 a splatnost 
faktury bude do 31. 01. 2021. 
 
Platba stočného je možná: 

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice 
V době úředních hodin 

2. Bezhotovostně na účet DSO 
bankovní spojení: číslo účtu 2736882359/0800, VS 23212111, SS – číslo popisné 

 

V roce 2020 bude DSO již plátcem daně z přidané hodnoty, proto je ke 
stočnému připočítáno DPH ve výši 15% 


