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INFORMACE PRO OBČANY – únor 2020
SAMOVÝROBA A PRODEJ DŘEVA PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce schválilo způsob samovýroby a prodeje palivového
dřeva z obecního lesa v roce 2020:
a) Možnost samovýroby palivového dřeva
Pro domácnosti trvale bydlících občanů obce Chraštice a Chraštičky, kteří
dosud topí v kamnech nebo kotlech na tuhá paliva, platí nabídka
samovýroby palivového dřeva v ceně 150,- Kč za 1 prostorový metr (dále
„PRM“).
Maximální možný odběr je 4 PRM za cenu 600,- Kč.

b) Možnost dodávky palivového dřeva až do domu
Pro trvale bydlící občany starší 70 let, kteří dosud topí v kamnech nebo
kotlech na tuhá paliva, platí nabídka dodání palivového dřeva s dovozem
až domů za obcí dotovanou cenu 50,- Kč za 3 PRM.

Zájemci se mohou hlásit v termínu do 10. 3. 2020 prostřednictvím
obecního emailu (obecchrastice@seznam.cz), osobně v úředních
hodinách na OÚ Chraštice (každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin) nebo
telefonicky – SMS zprávou na tel. 602 160 780 (do zprávy uvést jméno,
příjmení a kontakt).

Informace o platbě a termínu přidělení úseku k těžbě bude přihlášeným
zájemcům sdělena dodatečně.
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Smlouvy na odběr pitné vody
Do konce měsíce března 2020 obdrží občané Chraštic
a Chraštiček do svých poštovních schránek smlouvu
na odběr pitné vody. Smlouvy budou doručeny ve dvou
vyhotoveních. Tyto smlouvy je nutné prostudovat,
podepsat a jeden výtisk vrátit zpět na OÚ Chraštice.
V případě dotazů a nejasností budou informace
poskytovány osobně v úředních hodinách na OÚ
Chraštice (úterý 17:00 až 19:00 hodin.)

Jarní brigáda

Koncem měsíce března 2020 proběhne již druhá
obecní brigáda na úklid obecních prostranství
a zvelebení obce Chraštice a Chraštičky. Termín
bude upřesněn.

