Rok: 2019
Číslo:

7–8

Měsíc: červenec

- srpen
Ročník: XXVI.

Sousedské posezení.
Sousedé a sousedky, poslední srpnovou sobotu
(31. 8. 2019) jste zváni na podvečerní posezení –
od 18:00 hod. na hřišti. Budou se grilovat ryby.

Co čeká pejskaře od roku 2020.
S předstihem upozorňujeme všechny majitele a chovatele psů, že podle zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku
kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině.
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat
na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od 1. 1. 2020 platné
pouze, pokud je pes takto označen. Bez čipu nebude
vakcinace platná! Identifikační číslo psa musí být
zaznamenáno v průkaze o očkování.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině
evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí
k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost
identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
Podrobné informace (o ceně, registru zvířat apod.) podá každý veterinář.

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci.
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu, která bude
provedena na pozemní komunikaci na pozemcích p. č. 558, 604 a 574/1 v k. ú.
Vračovice umístěním dvou svislých dopravních značek „Zákaz vjezdu vozidel
nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 17) s údajem
„12 m“ na nové sloupky, a to cca v místech křižovatky sil. III/3576 s vedlejší
pozemní komunikací na pozemku p. č. 558 a na začátku vedlejší pozemní
komunikace při vjezdu ze sil. III/3576 na pozemku p. č. 604 vedoucí do obecní
části Orlov, cca v místech stávajících svislých značek „Jiný název“ (č. IS 15a)
s textem „ORLOV“. Důvodem umístění výše uvedených dopravních značek je
zamezení vjezdu vozidel delších 12 m na předmětnou pozemní komunikaci
v obecní části Orlov, aby tak
nedocházelo k opakování situací, kdy
při průjezdu velkého vozidla došlo
k nabourání jednoho z domů.
(citováno z vyhlášky)
Celé znění veřejné vyhlášky si můžete přečíst a situační plán prohlédnout na webu
obce http://www.vracovice-orlov.cz/file.php?nid=758&oid=7053904.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý – 1x za 14 dní:
13. srpna – 27. srpna – 10. září –24. září.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
9. srpna – 6. září.
Vytříděný starý papír – svozový den středa: 21. srpna – 18. září.
Kontejner na bioodpad u hasičské zbojnice ve Vračovicích je otevřen.
Obecní úřad: úřední hodiny

pondělí

17:00 – 19:00 hod.

Obecní knihovna:

čtvrtek

17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

