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INFORMACE PRO OBČANY - ZÁŘÍ 2017
1. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného
odpadu: zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla,
kyselina, detergenty, fotochemický materiál, léky, pesticidy,
hydroxidy, televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez
disků (pouze z osobních vozů).
Nákladní auto bude přistaveno v pátek 29.9.2017 v 15.30 hodin v
Chraštičkách a v 15.45 hodin v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme
občany, aby svůj donesený odpad osobně naložili na přistavené
nákladní vozidlo. Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.
2. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. Voliči na území České
republiky budou moci hlasovat:
- v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hod.
- v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Ve volbách můžou hlasovat pouze občané České republiky, u
kterých není překážka výkonu volebního práva a kteří nejpozději
21. října 2017 dovrší věku 18 let.
V naší obci bude jeden volební okrsek a volby se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Chraštice.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Více info na webu obce.
3. KOLAUDACE POLNÍCH CEST A JEJICH DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ
V katastru naší obce byly zkolaudovány vedlejší polní cesty, jejichž
výstavbu financoval Pozemkový fond ČR.
Protože se jedná o komunikace, které mají především umožňovat
přístup majitelů na svoje pozemky, tyto cesty nejsou určeny pro
běžnou silniční dopravu motorových vozidel.
S ohledem na tuto skutečnost a také vzhledem k velkému riziku
ohrožení cyklistů i chodců (zejména dětí), budou na uvedené cesty
umístěny otočné uzamykatelné závory.
Klíče od závor obdrží majitelé přilehlých pozemků a budou k dispozici také na OÚ Chraštice.
Děkujeme za pochopení.
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