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INFORMACE PRO OBČANY – duben 2020
Desinfekce a roušky
Ve středu 22. 4. 2020 bude na Obecním úřadu Chraštice pro občany
s trvalým pobytem v Chrašticích a Chraštičkách možnost od 16:00
do 18:00 hodin zdarma vyzvednout desinfekci proti koronaviru. Prosíme
všechny zájemce, aby si donesli vlastní obaly, do kterých jim bude
desinfekce odlita.
Současně je k dispozici několik kusů roušek, o které bude možno
požádat současně s vyzvednutím desinfekce.
Dopravní značky
V týdnu od 20. 4. 2020 dojde v obci Chraštice a Chraštičky k instalaci
několika dopravních značek dle platného pasportu.

Instalace kamery
V obci Chraštice bude za farskou zdí u kontejnerů v souladu
s platnými právními předpisy instalována kamera. K tomuto
opatření bylo přistoupeno z důvodu nepřetržitého odkládání
odpadu mimo kontejnery a vhazování odpadu do
nesprávných kontejnerů.
Otevření hřbitova
Od soboty 25. 4. 2020 bude opět trvale otevřen hřbitov v Chrašticích.
Prosíme všechny návštěvníky o dodržování všech doporučených
hygienických opatření.
Instalace nádoby na kalíšky od svíček
Na hřbitově v Chrašticích byla za vstupní branou instalována nádoba,
která je určena výhradně pro vhazování kalíšků od vyhořelých svíček.
Žádáme všechny návštěvníky hřbitova, aby kalíšky od svíček
vhazovali do této nádoby, a naopak, aby do této nádoby nebyl
vhazován jiný odpad.
Nedostatek pitné vody
V posledních dnech došlo k enormnímu nárůstu denní spotřeby
obecní pitné vody. S ohledem na dlouhotrvající sucho a nedostatečné
zásoby podzemních vod proto platí přísný zákaz používání obecní
pitné vody k napouštění bazénů, mytí aut a zalévání zahrádek. Pokud
máte vlastní studnu, využívejte k těmto účelům tuto vodu. V případě
přetrvávání zvýšeného odběru pitné vody oproti dennímu průměru
budeme nuceni přistoupit k omezení dodávek pro všechny odběratele.
Určitě uznáte, že důležitější je mít tekoucí vodu než napuštěný bazén.
Úřední hodiny OÚ Chraštice
Od úterý 28. 4. 2020 budou obnoveny úřední hodiny OÚ Chraštice, tj. každé úterý
od 17:00 do 19:00 hodin. Vstup pouze s rouškou!

