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Úřední oznámení
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v úterý 27. 4. 2021.
Mýšlovice 15.00-15.15 hod.
Životice
15.30-15.45 hod.
Vrančice 16.00-16.15 hod
Nebezpečné složky KO jsou:
Zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuk, kyseliny, fotochem. materiál, léky, pesticidy, televize,
lednice-pouze úplné. Pneumatiky – z osobních vozidel-bez disků-maximálně 4ks/občan. Vše ostatní
je velkoobjemový odpad, který nebude odvezen. Respektujte to prosím!! Prosíme Vás, abyste
nebezpečný odpad skladovali na obvyklém místě, a to den předem z hlediska bezpečnosti.
Za pochopení děkujeme.

Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán dle ust. § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu)
Stanovuje
přechodnou úpravu provozu na silnicích č. III/0047, III/0049, III/00410, III/00410a, III/00414,
III/11818 a místních komunikacích v obcích Milín, Životice (Vrančice), Chraštice a Kletice
(Svojšice) za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
Důvod úpravy: oprava povrchu komunikace I/4 v úseku mezi obcemi Milín a Chraštice s částečnou
uzavírkou silnice I/4 .
Termín stanovení úpravy provozu:
uzavírka úseku 0a: 07. 04. – 27. 04. 2021
uzavírka úseku 0b: 28. 04. – 20. 05. 2021

Provoz bude řízen kyvadlově řádně poučenými a označenými pracovníky následovně:
V pracovní dny v době od 7:00 – 17:00 h
V pátek bude prodloužena doba řízení provozu do 20:00 h
V sobotu v době od 7:00 – 14:00 h
V neděli v době od 13:00 – 20:00 h
Stávající DZ (dopravní značení) které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně
zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude
osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou
odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě
zjištěné závady na přechodném DZ bude tato bezodkladně odstraněna. Po ukončení stavby bude
přechodné DZ okamžitě odstraněno.
Celé znění veřejné vyhlášky naleznete na úřední desce obecního úřadu a na www.vrancice.cz
Na komunikaci Milín - Vrančice budou umístěny dopravní značky „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou
tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“.

Vodovod – odečet vody
Z důvodu maximální ochrany zdraví všech občanů starosta obce spolu se správcem vodovodu
rozhodl, „Vzhledem ke všem bezpečnostním opatřením jsme přistoupili ke způsobu zjišťování stavu
vodoměru samoodečtem“.
Žádáme Vás proto, abyste v sobotu 24. 4. 2021 provedli odečet vašeho vodoměru a následně zaslali
aktuální fotografii Vašeho vodoměru, kde bude čitelně znát stav vodoměru. V případě, že nemáte
telefon s fotoaparátem, zašlete opsaný stav vašeho vodoměru SMS zprávou. Fotografie vodoměrů,
popřípadě opsané stavy svých vodoměrů zasílejte pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 725 021 794
mezi 15.00-18.00 hodinou. (využít můžete aplikaci WhatsApp). Do zprávy vždy uveďte jméno a
číslo popisné jako identifikaci odběrného místa. V případě, že obecní úřad neobdrží informaci o stavu
vodoměru, bude při fakturaci vycházet ze spotřeby za minulé období. Následně až to situace dovolí,
budou probíhat kontrolní odečty.
Dále Vás informujeme, že cena za vodné pro další období bude stanovena na 20. -Kč za m3.
Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost.
Starosta obce Jiří Sláma

Očkování psů
Očkování psů proběhne v obci Vrančice 17. 4. 2021 v 15,30 hodin.
V Životicích a Mýšlovicích naleznete podrobnější informace na vývěskách.

Naučná stezka „Vrančická draha“
Projektem Naučné stezky Vrančická draha byl vytvořen atraktivní areál s rekreačně-vzdělávací funkcí pro
obyvatele Vrančic i okolních obcí. Vytvořen byl pěší okruh s odpočívadly a naučnými prvky o přírodě a
krajině okolí Vrančic. Naučná stezka obkružuje bývalá obecná draha, na kterých bylo započato s obnovou
původních biotopů, podporujících biodiverzitu vázanou na mokřadní louky a pastviny, vodní biotop (tůně),
přirozené lesy a roztroušenou zeleň. Naučná stezka umožnuje zpřístupnění tohoto území, pěší procházku po
naučném okruhu a seznámí návštěvníka s managementem různých typů biotopů směřujícím k ekologické
stabilitě a podpoře biodiverzity a přirozených funkcí krajiny. Centrálním tématem naučné stezky je přírodě
šetrné lesní hospodaření.
Popis stanovišť:
Stanoviště 1. Zastřešené posezení se stolem a info panel -Představení projektu Vrančických draha.
Stanoviště 2. Info panel - Přírodě blízký les.
Stanoviště 3. Lavička a interaktivní výukový panel - pexeso zvířata
Stanoviště 4. Zastřešené posezení se stolem a info panel - Voda v krajině - tůně.
Stanoviště 5. Info panel - Vrančická draha - pastva.
Stanoviště 6. Info panel - Ptáci Vrančických drah.
Celá stezka je 1,2 km dlouhá. Pozemek, na kterém probíhá obnova drah, je pronajatý společnosti
Ochrana fauny ČR, o.p.s. / www.ochranafauny.cz
Zpřístupnění oblasti Vrančických drah a vytvoření pěšího okruhu, je dostupného pěšky z Vrančic, Milína i
Ostrova.
Žadatelem dotace na vybudování naučné stezky je obec Vrančice. Až nám to situace okolo COVID 19 dovolí,
rádi bychom uspořádali slavnostní otevření stezky. Určitě Vás o termínu budeme informovat. Nicméně si
vycházku po naučné stezce můžete udělat již nyní. Celá obnova drah stála spoustu práce mnoho dobrovolníků
a výsledek stojí za návštěvu.
NAUČNÁ STEZKA VRANČICKÁ DRAHA BYLA PODPOŘENA ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRDSKO 2014-2020, Z VÝZVY PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA

Gratulace
Hezkou písničku jsme v květnu na rádiu České Budějovice objednali pro pana V.
Sobolíka, paní I. Sobolíkovou a paní M. Slámovou z Vrančic. K přání Všeho nejlepšího
hodně pohody a zdraví samozřejmě i my.

Poznámky redakce
Tento text neprošel jazykovou úpravou.

