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

INFORMACE PRO OBČANY - březen 2017
1. SAMOVÝROBA A PRODEJ DŘEVA PRO OBČANY
Zastupitelstvo obce schválilo způsob samovýroby a prodej palivového
dřeva z obecního lesa v roce 2017:
a) Možnost samovýroby palivového dřeva
Palivové dřevo 1 plm za 200,- Kč (pouze pro
domácnosti trvale bydlících - max. 3 plm).
Zájemci se přihlásí telefonicky na čísle
731 589 172 - nejpozději však do 24.3.2017.
b) Možnost dodávky palivového dřeva až do
domu – pro občany starší 70 let platí nabídka dodání dřeva s dovozem
domů za obcí dotovanou cenu 500,- Kč za 1 plm. (max. 3 plm).
Zájemci se mohou přihlásit na telefonu 731 589 172 (viz výše).
c) Termín přidělení úseku k těžbě - bude přihlášeným zájemcům sdělen
dodatečně telefonicky.

3. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek
nebezpečného odpadu: zářivky, akumulátory, barvy,
olej, tuky, kyselina, rozpouštědla, detergenty,
fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy,
televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez
disků (pouze z osobních vozů).
Nákladní auto bude přistaveno v pátek 31.3.2017 v 16.00 hodin v
Chraštičkách a v 16.15 hodin v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme
občany, aby donesený odpad osobně naložili na přistavené nákladní
vozidlo. Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.
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