Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2, 262 72, tel: 318 695 371, obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY - LEDEN 2018
1. PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech v pátek
12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Chraštice. Případné druhé kolo volby prezidenta
České republiky se koná rovněž ve dvou dnech v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého
kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Musí ale předem požádat o vydání voličského průkazu.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY NA ROK 2018 A PLACENÍ POPLATKŮ
Žádáme VŠECHNY občany a majitele nemovitostí v obci, aby se dostavili v níže
uvedeném termínu na OÚ v Chrašticích, kde uzavřou novou „Smlouvu o úhradě a
shromažďování, sběru přepravě, třídění a využívání a odstraňování komunálního
odpadu“ na r. 2018 a zaplatí příslušný poplatek v hotovosti a známky budou
vydány hned na místě po zaplacení. Jedná se o tyto poplatky:
1) Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2018 (popelnice);
2) Poplatek za psa (50,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího psa);
3) Popř. i další dosud neuhrazené poplatky (nájem hrobu,…)
Úhrada uvedených poplatků bude probíhat v sobotu 13. ledna 2018 od 9.00 do
11.00 hodin přímo na OBECNÍM ÚŘADĚ v Chrašticích.

3. SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na základě uzavřených smluv bude v roce 2018 zajišťovat pravidelný svoz popelnic se
směsným odpadem opět firma Rumpold. POZOR!!! Do 19.1.2018 platí ještě loňské
známky, ale od pátku 26.1.2018 musí být na popelnicích známky
nové! Neoznačené popelnice nebudou od tohoto termíny vyváženy!
Možnosti výše úhrady (známky) za celoroční svoz pro rok 2018:
a) Kombinace – léto 1x14 dní, zima 1x7 dní ….…1573,-Kč
b) Čtrnáctidenní – 1x14 dní ……………………...….974,-Kč
c) Měsíční 1x měsíc …………….……………….……478,-Kč
d) Chalupáři – od 6.4. do 21.9. 1x14 dní …….….…547,-Kč
e) jednorázová známka /1 svoz/………….……...…..46,-Kč
Rozpis termínů svozu pro rok 2018 obdržíte při uzavření smlouvy a úhradě poplatku.
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