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INFORMACE PRO OBČANY – září 2019
Sběr nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 proběhne bezplatný
sběr a odvoz nebezpečného odpadu, mezi
který patří zářivky, akumulátory, barvy, olej,
tuky, laky, rozpouštědla, kyselina, detergenty,
fotochemický
materiál,
léky,
pesticidy,
hydroxidy, televize, ledničky a pneumatiky bez
disků (pouze z osobních vozů). Nákladní auto
bude přistaveno ve čtvrtek 3. 10. 2019 v 15:00
hodin na návsi v Chraštičkách a v 15:30
hodin v Chrašticích před budovou OÚ.
Žádáme všechny občany, aby byli při nakládce
doneseného odpadu osobně přítomni.
Setkání občanů
Zveme všechny občany Chraštic
a Chraštiček
na
první
veřejné
informativní setkání občanů Chraštic
a Chraštiček, které se uskuteční
v sobotu 19. října 2019 od 17:00
hodin.
Před
setkáním
budou
doručovány pozvánky, na kterých
bude upřesněno místo konání.

Povinné očipování psů
Novela veterinárního zákona společně s nařízením
EU ukládá majitelům psů od 1. ledna 2020 povinnost
opatřit psa čipem. V případě nesplnění této povinnosti
hrozí pokuta až 20.000 Kč. Navíc nebude
neočipovaným psům uznáno očkování proti vzteklině,
i když byl pes řádně naočkován. Povinnost nechat
psa očipovat se nevztahuje na majitele psů s čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem
2011.
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Upozornění – odstranění a okleštění stromoví
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá
vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení nebo
na něž
zasahuje
ochranné
pásmo,
k pravidelnému odstraňování a oklešťování
stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Odstraňování
a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního
klidu.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu 2019, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na dotčený pozemek za
účelem provedení zásahu.

Ukládání odpadu
Bylo zjištěno opakované ukládání plastového
a jiného odpadu mimo kontejnery. Obci tím
vznikají vyšší náklady za odvoz tohoto odpadu,
neboť ruční nakládka je zpoplatněna.
Žádáme proto všechny občany, aby odpad
ukládali pouze do příslušných kontejnerů.

Poděkování
Děkujeme členům SDH Chraštice a TJ
Sokol Chraštice za účast na obecní brigádě
při instalaci vrat u obecní vodárny
v Chraštičkách,
vyřezávání
dřevin
a dalších pomocných pracích.
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