Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2, 262 72, tel: 318 695 371, obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY - říjen 2013
1. JAK V OBCI TŘÍDÍME ODPAD?
V naší obci opět přibyly další kontejnery na tříděný odpad! Nyní můžete ukládat
vytříděný odpad z domácností (plasty, sklo, papír, tetrapak) již na čtyřech místech v obci.
Barevné kontejnery na tříděný odpad najdete v Chrašticích u školy i na novém stanovišti
vedle kontejneru (na bioodpad ze hřbitova). Na toto místo budou přemístěny všechny
kontejnery z chraštické návsi. Další stanoviště kontejnerů je v Chraštičkách U Lípy a nově
také v Chraštičkách Na Varkači - u autobusové zastávky. Nově třídíme také obaly od
krabicových nápojů – tzv. tetrapaky, které můžete ukládat do oranžových nádob.
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Přímo ve škole jsou sběrné nádoby na baterie a elektroodpad a další na tonery a cartridge.
Škola také organizuje jarní a podzimní sběr papíru, hliníku a plastových víček, do kterého se
mohou zapojit i obyvatelé z Chraštic a Chraštiček.
Odvoz nebezpečného odpadu organizuje OÚ Chraštice každoročně na podzim a na jaře.
Biologický odpad (pouze ze hřbitova!) ukládejte do plechového kontejneru v Chrašticích
vedle budovy fary.
Sběr starého železa zajišťují 2x ročně členové SDH Chraštice.
Ostatní tzv. směsný (netříděný) odpad jsou všichni občané povinni ukládat do vlastních
popelnic, jejichž odvoz zajišťuje firma Rumpold na základě smlouvy občanů s obcí.

Děkujeme všem, kteří se třídí odpady a ukládají je do určených kontejnerů!

2. SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Sběr papíru probíhá ve škole v týdnu od pondělí 7.10.2013
do pátku 11.10.2013. Sběrová akce je určena zejména pro
školní děti a jejich rodiny, ale mohu ji využít i občané
Chraštic a Chraštiček. Stačí v uvedené termíny dopravit ráno
před vyučováním (7.00-7.45 h.) dobře zabalené a převázané balíčky sběru ke škole, kde
je převezme pan školník František Srp nebo jiný pověřený pracovník školy. Děkujeme.
3. 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 ve středu 23.10.2013 v 15.30 hodin
v Chraštičkách a v 15.45 hodin v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme
občany, aby donesený odpad osobně naložili na přistavené nákladní
vozidlo. Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.
4. KONTROLA A ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
V pátek 18.10.2013 (15.00-18.00 h.) a o víkendu 19.-20.10. 2013 (9.00-18.00 h.) bude
probíhat odečet odběru vody v naší obci. Kontrolou a odečtem stavu vodoměrů byli pověřeni
členové zastupitelstva p.František Mráz a p.Milan Cíza. Žádáme všechny odběratele vody
z obecního vodovodu, aby jmenovaným umožnili přístup k vodoměru. Děkujeme.
5. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Žádáme všechny občany - odběratele vody z obecního vodovodu, aby se dostavili
v některém z uvedených termínů na OÚ v Chrašticích, kde příslušný poplatek uhradí
na místě v hotovosti nebo obdrží složenku a zaplatí převodem.
Vodné pro rok 2013: 14,00 Kč/m3.
Stočné pro rok 2013: 18,00 Kč/m3.
Hrazení vodného a stočného proběhne v sobotu 26.10.2013 (8.00 do 12.00 h.) a dále
v pondělí 2.11.2013 (18.00-21.00 h.). Výběrem byla pověřena Mgr.Marcela Peterková.
6. VOLBY V NAŠÍ OBCI
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
proběhnou 25.-26.10.2013 (pátek 14.00-22.00, sobota 8.00-14.00 h.).
Volební místnost je v budově OÚ Chraštice.
7. VÝLOV OBECNÍHO RYBNÍKA
Výlov obecního rybníka Na Dole proběhne v pátek a
sobotu 25.-26.10.2013. Vedoucím výlovu je pověřený
člen zastupitelstva pan Pavel Jouja.
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