
INFORMACE PRO OBČANY – 17.3.2021 
 

 

Vážení občané, 

přinášíme vám několik informací. 
 
 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021 

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Jednoduše se 

budeme moci sečíst online. Elektronický formulář bude zpřístupněn 

na webové stránce www.scitani.cz. Pokud se do 9.4.2021 nesečtete 

prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací 

formulář, jejich distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p. Činnost 

sčítacích komisařů bude upravena tak, aby byla dodržena aktuální 

hygienická opatření. 
 

OŠETŘENÍ ALEJE TOPOLŮ BÍLÝCH U CIHELNY 

Kolem roku 1900 bylo vysázeno na hrázi rybníka 15 topolů bílých  

(lindy), které byly v roce 1978 prohlášeny památnými. Na jaře roku 

2017 byl pěti topolům zrušen statut památného stromu a odborná 

firma je pokácela. Podle odborníků jsou naše topoly přírodní unikát, 

ale bohužel v současné době ve velmi špatném stavu. Stromy je nutno 

upravit tak, aby nikomu neublížily, např, pádem větví, a proto jsme 

museli kolem nich uzavřít cestu. Až budou topoly upraveny          a 

ořezány, cestu opět otevřeme a také vysadíme nové topoly, aby alej 

zůstala zachována.  

Prosíme, choďte cestou mezi rybníky.       Děkujeme za pochopení. 
 

SVOZ BIOODPADU - mimořádný svoz bioodpadu se bude konat 

ve středu 24.3.2021. Pravidelný čtrnáctidenní svoz začne ve 

středu 21.4.2021.  
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v sobotu 17.4.2021 

od 8.00 – do 8.45 hod. u nákupního střediska Jednota. 
 

POJÍZDNÁ PRODEJNA S MASEM - ŘEZNICTVÍ 

Od čtvrtka 18.3.2021 bude mít pouze jedno stanoviště, a to na 

cestě před sběrným dvorem (naproti Jednotě – COOP). 

OPRAVA MOSTKU - PROPUSTKU NA VINICI 

Ve čtvrtek 18.3.2021 se začne opravovat mostek přes Kounický  

potok mezi Vinicí I. a Vinicí II. a navazující silnice. Prosím, ty,      co 

potřebují vyjet z lokality na Vinici I., aby jeli po komunikaci          

Ke Skále.      Děkujeme za pochopení. 
 

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ V KOUNICÍCH 

Proběhnou v týdnu od 12. do 15. 4.2021. Letos bude využíván 

nový postup pro odečty, při kterém musí mít pracovnice ČEZ přístup 

i k elektroměrům nepřístupným z veřejného prostranství. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU 

A REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ 

Připomínáme, že městys Kounice vydal vyhlášku, podle které je 

každý povinen zdržet se v neděli od 12.00 hod. veškerých prací 

způsobujících hluk, např. používání sekaček, cirkulárek, motorových 

pil, křovinořezů, brusek, elektrických hoblíků, aj. 

Prosím, dodržujte tuto vyhlášku, aby občané na Poříčance nemuseli 

celou neděli (a nebylo to pouze tuto neděli) poslouchat tlučení 

kladivem latí na střeše, řezání pilou, apod. Tato vyhláška platí pro 

všechny, a tak na to dbejte po celé obci. 
 

Každým rokem touto dobou uklízíme Kounice. Pokud má někdo 

zájem se zapojit, může si pytle na odpad vyzvednout na úřadě. Pytle 

naplněné odpadky pak zanechte např. na kraji lesa nebo u Cihelny a 

my je uklidíme.                              Děkujeme. 
 

Chraňte si svůj majetek, v Kounicích se rozmohly domovní krádeže. 
 

Prosím, dodržujte vládní nařízení, noste roušky nebo respirátory     

i na ulici, buďte ohleduplní ke svým sousedům. V Kounicích máme 

hodně nemocných s COVID-19. 
 

   Přejeme vám krásné blížící se svátky jara  

     i když v domácím prostředí. 
 

           Miroslava Sochorová 

                                starostka městyse Kounice 

http://www.scitani.cz/


 

 
 

 


