
 

Vedrovický informační občasník č.45 

Prosinec 2021 
Vážení občané, 
 
přinášíme Vám v závěru roku důležité informace k provozu OÚ a poštovní přepážky mezi 
svátky, k odpadům a změnám na poplatku na vodném a stočném.  

Obecní úřad 
 

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

POZOR!      Platba všech poplatků v hotovosti bude možná až od 1. února 2022. 

 
Poštovní přepážka 

 
Během vánočních svátků bude změna otvírací doby na poštovní přepážce následující: 

- ve čtvrtek 23. prosince bude otevřeno od 13:00 do 15:00 hodin 
- v pondělí 27. prosince 8:00 – 10:00 hodin a 13.00 – 16:30 hodin 
- v úterý 28. prosince 8:00 – 10:00 hodin a 13.00 – 15:00 hodin 
- ve středu 29. prosince 8:00 – 10:00 hodin a 13:00 – 16:30 hodin 
- ve čtvrtek 30. prosince 13.00 – 15:00 hodin 
- v pátek 31. prosince 8:00 – 10:00 hodin 

 
Odpady v naší obci 

     
 

1. Sběrný dvůr – bude otevřený z důvodu čerpání dovolené naposledy v tomto roce ve 
středu 22. prosince a poprvé bude otevřen v roce 2022 ve středu 5. ledna. 
 

2. Svoz tříděného odpadu od domu bude dle plánu ve čtvrtek 23. prosince 
Další svoz pak bude ve čtvrtek 6. ledna 2022. 
 

3. Svoz popelnic bude beze změny – tzn. ve čtvrtek 30. prosince 
 

4. Svoz odpadů v roce 2022 – do schránek Vám rozneseme kalendáře se svozem odpadů 
na rok 2022. Harmonogram je opět nastaven tak, aby se svoz tříděných odpadů po 
obci opět nekryl se svozem firmy SUEZ. Vyvážení popelnic bude vždy v sudý čtvrtek 
a svoz pytlů po obci každý v lichý čtvrtek. Pokud byste měli zájem o kalendář svozů 
odpadů pro rok 2022 ve formátu A3, budou na OÚ k dispozici. 
 

 
 
 



Oznámení o výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
Výše poplatku za odstraňování komunálních odpadů zůstává ve stejné výši, jako v roce 2021, 
tedy 700,-Kč na poplatníka, s platností od 1. 1. 2022. 

 
    Platba za odpady je možná: 

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice 
V době úředních hodin, od 1. února 2022 

2. Bezhotovostně na účet obce 
bankovní spojení: číslo účtu 1581857399/0800, VS 1340, SS – číslo popisné 

 
Splatnost poplatku za odpady je do 30. června. 

 
Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství 

 
Po vyhodnocení roku 2020/2021 stanovilo Zastupitelstvo obce slevy pro rok 2022 takto: 

- Hodnota EKO bodu 8,-kč 
- Strop odměny bude 80 % z poplatku za odpady 

Podle tohoto nastavení dosáhnou 5 stanovišť (domácností) na maximální slevu 557,-Kč, 13 
stanovišť na průměrnou slevu 453,-Kč, 13 stanovišť na průměrnou slevu 320,-Kč, 107 
stanovišť na průměrnou slevu 180,-Kč a 199 stanovišť na průměrnou slevu 52,-Kč   
 
Vaši slevu a více informací k systému MESOH najdete po přihlášení ke svému 
odpadovému účtu, na odkaze: https://www.mojeodpadky.cz/  
 

 
Oznámení o výši poplatku za odběr vody (vodného) z veřejného vodovodu 

v obci Vedrovice pro rok 2022 
 
 
Oznamujeme tímto občanům a ostatním uživatelům veřejného vodovodu v obci Vedrovice, že 
je stanovena výše vodného pro rok 2022, s platností od 1. 1. 2022, a že se mění způsob platby 
za spotřebu vody. 
 
Vodné pro rok 2022, platné od 1. 1. 2022, se stanovuje ve výši 33,- Kč za m3 (s DPH). 
 
POZOR – Změna platby 
 

- Platby za spotřebu vody se budou provádět zálohově v případě, že je spotřeba vody 
více jak 30 m3 za rok. Záloha je splatná k 20. dni v měsíci. 
Číslo účtu pro platbu záloh: 1581857399/0800, VS 23102111, SS – číslo popisné. 
 

- Platby za spotřebu vody se budou provádět v hotovosti na OÚ v případě, že je 
dlouhodobě spotřeba vody na nemovitosti menší jak 30 m3 za rok. 

 
Vyúčtování vodného bude v obou případech provedeno 1x ročně. 
 
V nejbližších dnech budou do Vašich schránek rozneseny nové smlouvy na odběr vody 
k podpisu. Při předání podepsané smlouvy na OÚ každý obdrží předpis pro výši záloh anebo 
instrukce k platbě v případě, že je spotřeba vody méně jak 30 m3 za rok. 

 
Odečty vodoměrů pro vyúčtování roku 2021 se budou provádět 

v pondělí 3. ledna a v úterý 4. ledna 2022 



Oznámení o výši stočného pro rok 2022 
 
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 20.12.2021 výši stočného pro rok 2022, s platností 
od 1.1.2022 a že se mění způsob platby za stočné v obci Vedrovice. 
 
Výbor DSO schvaluje stočné pro rok 2022, platné od 1.1.2022, a to: 

- Pro občany obce Kubšice ve výši 1575,-Kč na osobu za rok, paušálně 
- Pro občany obce Vedrovice ve výši 45,00 Kč za m3 s DPH, dle odběru vody 

z veřejného vodovodu 
- Pro občany obce Vedrovice ve výši 1575,-Kč na osobu za rok, paušálně, 

nemovitosti s vlastní studnou 
- Chalupáři v obci Vedrovice a v obci Kubšice ve výši 1575,-Kč na rekreační 

objekt za rok, paušálně 
- Firmy ve výši 45,00 Kč za m3 s DPH.  

 
 

POZOR – Změna platby 
 

- Platby za stočné se budou v obci Vedrovice počítat podle spotřeby vody a budou se 
provádět zálohově v případě, že je spotřeba vody více jak 30 m3 za rok. Záloha bude 
splatná k 20. dni v měsíci. 
Číslo účtu pro platbu záloh: 2736882359/0800, VS – číslo popisné. 
 

- Platby za stočné se budou v obci Vedrovice počítat podle spotřeby vody a budou se 
platit v hotovosti na OÚ v případě, že je spotřeba vody méně jak 30 m3 za rok. 

 
Vyúčtování stočného bude v obou případech provedeno 1x ročně. 
 
V případě, že má nemovitost vlastní studnu, bude se stočné platit paušálně. 
Stočné (paušálně) za období 1.1. – 31.12.2022 ve výši 1575,-Kč na osobu (popř. na objekt) 
bude splatné do 31.10.2022 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. 2022 
- splatnost 2. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 31. 10. 2022 

 
Číslo účtu pro platbu: 2736882359/0800, VS – číslo popisné. 
 
Firmám bude stanoveno stočné na základě odečtu vodoměru k 31. 12. 2022 a splatnost 
faktury bude do 31. 01. 2023. 
 
Na začátku ledna budou do Vašich schránek rozneseny nové Smlouvy o zajištění odběru, 
přečištění a likvidaci domovních odpadních vod k podpisu. Při předání podepsané smlouvy na 
OÚ každý obdrží předpis pro výši záloh anebo instrukce k platbě stočného v hotovosti 
v případě, že je spotřeba vody menší jak 30 m3 za rok. 
 
 



 
 


