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* Sběr velkoobjemového odpadu proběhne tento víkend – od pátku 16.10. (odpoledne) do
neděle 18.10. Kontejner bude přistaven u Fabiánů (na konci obce) na dvoře – vchod z polní
cesty. Objemným odpadem jsou vyřazené kusy nábytku, matrace, umyvadla, obaly větších
rozměrů, koberce, drátěné sklo, autosklo, rozměrné dětské hračky, linoleum apod.
Do velkoobjemového odpadu N E P A T Ř Í elektrospotřebiče (ledničky, televize, rádia,
apod) pneumatiky, toxický odpad, bioodpad, textil, azbest, asfaltové lepenky, stavební
odpad, ani dřevo a železo. Pro nebezpečné odpady bude svoz v jiném termínu.
Svoz je pro občany s trvalým pobytem v obci, neslouží k vyklízení pokojů, bytů a domů.
Prosíme o co největší míru rozebrání věcí a pečlivé naskládání do kontejneru, aby se do něho
co nejvíce vešlo.
Připomínáme, že sběr vysloužilých elektrospotřebičů, žárovek, baterií, textilu a použitých
jedlých tuků a olejů je v areálu obecního úřadu a školy. Pneu od osobních automobilů
zdarma odebere firma ve Staré Boleslavi či Lobkovicích, kontakt poskytneme.
Prosíme nenechávejte tento odpad u barevných kontejnerů.
* Připomínáme nájemcům obecních pozemků splatnost nájmu do konce října 
* Do středy 14.10. mohou občané s trvalým pobytem v obci podávat připomínky k 1. změně
územního plánu. Bylo povoleno stanovit regulativy pro výstavbu domů a oplocení (max.
výška 180 cm, z ulice 160 cm, tradiční materiály – kov, dřevo), min výměra parcely pro
stavbu domu 800 m², při dělení pozemků nový pozemek i oddělovaný musí taktéž splnit min
800 m², apod. Dále se změnou řeší možnost využití státního pozemku v areálu bývalého
kravína pro veřejně prospěšné účely (sběrné místo na odpady, garáž pro obecní techniku,
výtopna pro centrální vytápění obce, atd.) Do materiálů je možné nahlédnout na obecním
úřadě nebo na internetových stránkách obce – ze dne 4.9. v aktualitách a na úřední desce:
„Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Nedomice s
výkladem zpracovatele …“
* Počátkem října došlo ke změnám otevírací doby pošt – jako reakce na požadavek zajistit
otevírací dobu v pondělky a středy do 18:00, út+čt+pá od 8:00. Každá pobočka má zbytek
hodin jinak, pro příklad uvedu jen ty nejbližší - Dřísy a Všetaty:
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