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INFORMACE PRO OBČANY – červen 2020
Letní kino
V sobotu 27. června 2020 od 21:30 hodin se v rámci putovního letního
kina bude na návsi v Chrašticích promítat český film „Chlap
na střídačku“. Všichni občané jsou srdečně zváni!
Je k dispozici omezené množství lavic na sezení, proto si raději doneste
vlastní sezení.
Vstupné zdarma!
Odečet stavu vodoměrů
Připomínáme, že v sobotu 27. června 2020 bude od 08:00 do 16:00
hodin probíhat odečet stavu vodoměrů. Žádáme všechny občany,
aby umožnili přístup ke svým vodoměrům.
Objasnění zdražení vodného a stočného
Z důvodu častých dotazů a mylných informací uvádíme skutečné
důvody, které vedly ke zvýšení ceny vodného a stočného.
Voda z obecní studny musí před distribucí do vodovodního řadu procházet úpravou tak,
aby splňovala hygienické normy. Úprava vody je finančně velmi náročná (hlavně
odstraňování selenu), a náklady stále rostou. Obdobné investice vyžaduje následná
likvidace odpadních vod. Dále je obec je povinna odvádět poplatky z odebrané podzemní
vody. Z těchto všech nákladů je kalkulována výsledná cena vodného a stočného. Zákon
ukládá povinnost stanovit cenu vody ve výši skutečných nákladů, tzn. obec nesmí cenu
vody dotovat, ale naopak nesmí na vodě ani vydělávat. Peníze, které obec vybere
na vodném a stočném, smí použít pouze na náklady spojené s výrobou, distribucí vody
a k likvidaci odpadních vod.
Obec tudíž není oprávněna využít takto získané peníze na financování jiných aktivit.
Tabulka pro výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2020 je uveřejněna na
internetových stránkách obce nebo je na vyžádání k nahlédnutí na OÚ Chraštice.
Instalace dopravních značek
Z důvodu četných dotazů uvádíme, že k instalaci dopravních značek v obci
Chraštice a Chraštičky došlo z důvodu zákonného požadavku, kdy obec byla
povinna zajistit instalaci dopravních značek dle platného pasportu. V případě
dopravní nehody na obecních komunikacích by při absenci umístění
dopravních značek musela obec hradit veškeré škody.
Omezení přístupu do školního areálu
Z důvodu zahájení stavebních prací na půdní vestavbě v ZŠ
Chraštice došlo k omezení přístupu na školní zahradu a hřiště.
Přístup je umožněn pouze vrátky v dolní části asfaltového
hřiště.
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