Infoleták obce Vrbka
Parkování na chodníku
Vážení občané, žádám Vás tímto, na základě stížností našich spoluobčanů,
o ukončení trvalého parkování Vašich automobilů na nových chodnících v obci.
Pokud budete i nadále dlouhodobě parkovat své automobily na chodnících, budu
nucen pořídit fotodokumentaci tohoto přestupku proti zákonu 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a nahlásit jej na příslušný správní orgán –
odbor dopravy MěÚ Kroměříž. Pokuta za tento přestupek ve správním řízení činí
1.500,- až 2.500,- Kč.

Třídění odpadů
Vážení občané, žádám Vás tímto, aby jste tříděné odpady nenechávali u
kontejnerů na tříděný odpad. Pracovníci firmy Biopas odpady neuložené v
nádobách nevyvezou a pracovníci obce je musí za Vás uklízet. Pokud je odpad
větší než otvor v kontejneru, je třeba jej sešlápnout nebo „rozbít“ tak, aby se do
kontejneru vešel. Děkuji.

Úklid po psech
Vážení občané, žádám Vás tímto, aby jste po svých čtyřnohých miláčcích
uklízeli exkrementy alespoň před místním hřbitovem, když to nejste ochotni učinit
na jiných veřejných prostranstvích v obci. Projevíte tím svou úctu k našim
předkům, kteří již nejsou mezi námi. Děkuji.

Kontejner na velkoobjemový odpad
O víkendu 12. - 14.6. 2015 bude na návsi u Zapletalového přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad na předhodkový úklid. Do kontejneru je možné
odložit odpad (včetně bioodpadu), který nevleze do popelnic, nelze vytřídit ani
nepatří do nebezpečných odpadů (např. okenní rámy bez skla, dveře, koberce,
nábytek, větve stromů, pařezy, atd.). Do kontejneru nepatří stavební suť!!!
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Veřejné zasedání OZ Vrbka
Veřejné zasedání OZ Vrbka se uskuteční ve čtvrtek 18. června 2015 v
zasedací místnosti OÚ Vrbka v 19:00.

Prázdninová brigáda
Zájemci o prázdninovou brigádu v obci v období letních prázdnin se mohou
přihlásit na obecním úřadě v úředních hodinách nebo na telefonu 725 518 714 u
p. Březovjáka.

Sběr víček od PET lahví
Sběr víček od PET lahví pro Adélku Petříkovou z Kvasic bude ukončen 26.
června 2015. Kdo z Vás víčka stále sbírá, může je donést na OÚ Vrbka v úředních
hodinách.

V měsíci květnu se uskuteční následující akce:
V sobotu 30. května se uskuteční od 15:00 na místním hřišti dětský den. Po
jeho skončení, přibližně v 18:00, bude následovat kácení máje.
Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast.
Štěpán Březovják
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