Rok: 2021
Číslo:
Měsíc:

4
duben

Ročník: XXVIII.

Výzva na odečet vody.
Vážení odběratelé, vzhledem k šířící se virové nákaze a s cílem ochránit zdraví
Vaše i našich pracovníků, kteří provádějí odečet vodoměru, provádíme v současné
době mimořádně odečet vodoměru s minimalizací osobního kontaktu. Žádáme
Vás proto o provedení samoodečtu vodoměru a jeho nahlášení jedním z těchto
způsobů co nejdříve:
• na mobil č. 724 923 974 formou SMS zprávy,
• e-mailem na adresu vak@vakvm.cz,
• přes odkaz HLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRU na webových stránkách
www.vodovody-vm.cz/hlaseni-stavu-vodomeru,
• telefonicky na č. 724 923 974 nebo 465 424 678 každý pracovní den od 7,00
do 15,00 hodin.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a pochopení.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Změna územního plánu obce.
Obecní zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu obce. Dokumenty jsou
k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě a budou zveřejněny i
na webových stránkách obce.

Údržbář obecního majetku a veřejných prostor.
Stále hledáme pracovníka, který by pečoval o obecní pozemky (sekání trávy
na obecních pozemcích a na hřbitově, v zimě odhrnování sněhu na chodníku) a
prováděl i jiné drobné práce. Podrobnější informace o náplni práce i odměně podá
pan starosta.

Odpady v minulém roce.
V uplynulém roce bylo z naší obce odvezeno např. 51,2 tun komunálního odpadu,
2,5 tuny plastového odpadu a další odpady. Firmě Ekola, která z naší obce odváží
nejvíce odpadu, obec zaplatila 193 057,- Kč. Bioodpadu bylo odvezeno 39,47 tun.
Za tuto službu jsme zaplatili 15 325,- Kč. Náklady na odvoz a likvidaci odpadů
rostou a v následujím období se má zvýšit poplatek za skládkování, proto obecní
zastupitelstvo uvažuje pro příští rok o navýšení poplatku za odpady.

Nebezpečný odpad.
V úterý 4. května 2021 provedou pracovníci z firmy EKOLA mobilní sběr
nebezpečného odpadu. Podrobnosti na zvláštním letáku.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý (sudý týden):
20. dubna – 4. května – 18. května – 1. června – 15. června.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
14. května – 11. června.
Vytříděný papír – svozový den středa: 28. dubna – 26. května – 23. června.
Zelený kontejner na bioodpad je přistaven u hasičské zbrojnice ve Vračovicích.
Svozový plán, podle kterého firma Ekola odváží odpady: www.vracoviceorlov.cz/dulezite-informace.

Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

pondělí 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.

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

