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Vážení spoluobčané,

blíží se volby do Zastupitelstva obce Uhřice a proto nám dovolte 
shrnout, co vše se nám podařilo za celé minulé čtyřleté období.

Mezi ty největší akce patří:
- rekonstrukce sportovního areálu na místním hřišti
- vybudování dětského hřiště
- rekonstrukce místního rozhlasu
- vybudování chodníků
- oprava požární nádrže
- pořízení hasičského auta
- rozšíření služeb OÚ pro občany – CzechPOINT
- vybudování kanalizace, plynovodu a vodovodu v lokalitě 
Květnice

A co nás, respektive nové Zastupitelstvo obce Uhřice čeká v 
následujících letech?

- oprava místní komunikace
- oprava dřevěných křížů a renovace dveří kapličky
- Turnaj Uhřic z celé ČR, kulturní akce a jiné nečekané události

K tématu dětského hřiště - herní prvky (skluzavka, houpačky) 
byly zbudovány pouze pro děti do 12 let, nikoliv pro mládež či 
dospělé  nebo  dokonce  samotné  maminky.  Děti  Vám  budou 
vděčny,  když  jim  toto  zázemí  nebudete  ničit.  Prosíme  také 
všechny, udržujte na tomto místě pořádek!



Volby do zastupitelstev obcí 2010
a Senátu ČR se budou konat dne:

 
v pátek 15. 10. 2010  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 16. 10. 2010 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.

I případné  II. kolo voleb do Senátu ČR:

v pátek 22. 10. 2010  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 23. 10. 2010 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Uhřice.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a 
státní  občanství  České  republiky  platným cestovním  dokladem 
České republiky nebo platným občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství ČR nebude 
mu hlasování umožněno.

Volič  je  povinen  se  před  hlasováním  odebrat  do  prostoru  pro 
úpravu  hlasovacích  lístků,  jinak  mu  okrsková  volební  komise 
hlasování neumožní.

Na  volebním  lístku  do  Zastupitelstva  obce  Uhřice  můžete 
zakřížkovat 1 až 9 spoluobčanů, které preferujete.



SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

8. – 10. října 2010 bude na Malou Stranu přistaven kontejner 
na velkoobjemový odpad,

do kterého lze ukládat:

 starý nábytek, staré koberce, linolea
 staré hadry, matrace, sanitární keramika
 starý papír a odpad vyjmenovanému podobný

Do  tohoto  kontejneru  se  nesmí  ukládat  látky  hořlavé, 
výbušné, žhavý popel, uhynulá zvířata a odpad nebezpečný 
jako televize a podobně.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude proveden dne 13. října 2010 (středa)
od 16.15 do 16.45 hodin na Malé Straně

Bude odebírán tento nebezpečný odpad:

 televize, radia, elektronika, baterie, pneu
 staré barvy a jejich obaly, olej, lepidla
 mrazničky, ledničky, zářivky
 chemikálie, postřiky a jejich obaly
 a odpad vyjmenovanému podobný

Svévolné  odkládání  nebezpečného  odpadu  do  volného 
prostranství je zakázáno!

Nebezpečný  odpad  smí  odebírat  jen  osoba  k  tomu  oprávněná 
(pracovník fy SITA).



Na závěr připojujeme termíny Svozu domovního odpadu:
14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.

Veřejná zasedání Zastupitelstva obce Uhřice:
 - každou druhou středu v měsíci, po úředních hodinách

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
– projekt Jihomoravského kraje

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních 
vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v 
dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních 
jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, 
SMS zprávu ve tvaru:

JMK  mezera UHRICE  mezera BOS  mezera INFORMACE  mezera ANO 
mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička CISLO POPISNE

Příklad SMS zprávy:
JMK UHRICE BOS informace ano novak stepan*20

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03.
Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, 
že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Více informací na www.uhrice.eu .

Budeme rádi za Vaše podněty, připomínky, … kontaktujte nás !

Kontaktní údaje:
Obec Uhřice, IČ 00281131, Uhřice 91, 679 63 V.Opatovice
Email: obec@uhrice.eu
Oficiální www stránky: http://www.uhrice.eu
Tel. 516 477 419
Úřední hodiny:   Pondělí a středa
 - letní čas      18 – 19 hodin
 - zimní čas    17 – 18 hodin
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