ZPRAVODAJ OBCE MOUCHNICE
Vážení občané,

předkládáme Vám další číslo občasníku , ve kterém najdete několik důležitých informací.
Uzavírka silnice I/50 od 17. 3. 2003 do 30. 11. 2003.
Dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje byla povolena uzavírka této
silnice a následně stanovena objížďka pro jednotlivé směry provozu.
Okresu Vyškov a Jihomoravského kraje se týkají tyto uzavřené úseky:
• Slavkov – Bučovice / začínající za mostem přes Němčanský potok a končícím
za začátkem obce Bučovice/
• Bučovice – Nesovice / začínající před koncem obce Bučovic a končící u
benzinové pumpy v Nesovicích/
• Nesovice – hranice kraje / začínající za křižovatkou s hlavním železničním
přejezdem a končící hranicí okresu Vyškov a Kroměříž, další uzavírky se
týkají Zlínského kraje/
Objížďka směr Brno:
Trasa č. 1: přes Kyjov-Stražovice-Archlebov-Slavkov u Brna-Brno
Trasa č. 2: Nesovice-Vyškov-Brno
Objížďka směr Uherské Hradiště:
Koryčany – Stupava – Uherské Hradiště
Drobné odlišnosti budou upřesněny po začátku rekonstrukce silnice.
Tyto trasy nejsou určeny pro dálkovou dopravu.
I přesto, že objížďky se netýkají přímo naší obce, předpokládá se zvýšení provozu osobních
automobilů na místní komunikaci. Žádáme proto občany, aby v zájmu vlastního bezpečí
využívali pro chůzi výhradně chodníky. Věnujte prosím větší pozornost pohybu dětí na silnici
a v blízkosti silnice ( jízda na kole a hry ).
Likvidace odpadu
Žádáme občany, aby dbali na řádné a hospodárné ukládání domovního odpadu.
• Popelnice – ukládejte běžný domovní odpad, popř. popel
• Kontejner – nespalitelné materiály, v žádném případě do kontejneru nepatří
odpad, který se ukládá jinam a likviduje jiným způsobem / např. sklo,
suť,nebezpečný odpad,tráva,hlína,železo atd./neboť vyvážení kontejneru je
finančně náročné.
• PET lahve – kontejner u společenského domu
• Papír – kontejner u společenského domu, sběrné suroviny
• Textil – sběrné suroviny
• Železo – sběrné suroviny, popř. využít sběru, který provádějí zájmové
organizace
• Sklo – kontejner u společenského domu
• Pneumatiky/pouze z osobní spotřeby občanů/, televizory,ledničky-po domluvě
se starostou obce na dvoře obecního úřadu
• Baterie,oleje a další nebezpečný odpad – sběr provádí Respono Vyškov dle
jejich rozpisu /občané obdrželi do schránky/
• Cihlové sutě – informace o speciálních skládkách poskytne starosta obce
• Tráva , zahradní odpad – n e ch a t u s ch n o u t – možno spálit
Děkujeme za Vaši spolupráci.
Zastupitelstvo obce Mouchnice

