Obecní úřad Chraštice, Chraštice č.p. 2, 262 72, tel. 318 695 371, 602 160 780, 602 177 014
email: obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY – květen 2020
Odečet stavu vodoměrů
V sobotu 27. června 2020 bude od 08:00 do 16:00 hodin
probíhat odečet stavu vodoměrů.
Odečet bude provádět v Chrašticích Renata Skalová a Michal Buchal
a v Chraštičkách Václav Benda a Jiřina Císařová. Žádáme všechny občany, aby
těmto osobám umožnili přístup ke svým vodoměrům.
Úhrada vodného a stočného
Úhradu vodného a stočného bude možné provést ihned
po odečtu bezhotovostním převodem na bankovní účet
č. 7528211/0100. Variabilní symbol = číslo popisné a 1
pro obec Chraštice / 2 pro obec Chraštičky (např.
variabilní symbol č.p. 2 v obci Chraštice = 021, č.p. 65
v obci Chraštičky = 652). Do poznámky prosíme uvést
příjmení.
Cena vodného pro rok 2020 činí 42,- Kč za 1 m3, cena stočného činí 36,- Kč
za 1 m3.
Zákaz volného pobíhání psů
Upozorňujeme na zákaz volného pobíhání psů v obci
Chraštice
a Chraštičky.
Na
veřejných
prostranstvích
v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku
a je zakázán výcvik psů. Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni
neprodleně
odstranit
exkrementy
způsobené
psem
na veřejném prostranství.
Chytání ryb Na Dole
V sobotu 6. 6. 2020 bude probíhat chytání ryb v rybníku
Na Dole. Účast dětí je možná pouze v doprovodu osoby
starší 18 let. Je nutno dodržovat nařízená bezpečnostní
opatření.
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Sběr železného šrotu
V pátek 5. 6. 2020 proběhne od 17 hodin sběr
železného šrotu, který budou zajišťovat členové Sboru
dobrovolných hasičů Chraštice. Šrot určený ke sběru
je možné umístit před své domy.
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 4. 6. 2020 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 4. 6. 2020 v 15:00
hodin na návsi v Chraštičkách a v 15:30 hodin v Chrašticích
před budovou OÚ. Prosíme všechny občany, aby byli při
nakládce doneseného odpadu osobně přítomni.
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Žádáme všechny občany, kteří dosud na OÚ Chraštice
neodevzdali vyplněné a podepsané smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod, aby smlouvy prostudovali, podepsali
a jeden výtisk doručili na OÚ Chraštice nejdéle do 16. 6. 2020.
Podepsanou smlouvu stačí vhodit do poštovní schránky
ve vstupních dveřích OÚ.
V případě dotazů a nejasností budou informace poskytovány osobně v úředních
hodinách na OÚ Chraštice (úterý 17:00 až 19:00 hodin).
Zároveň upozorňujeme, že uzavření uvedených smluv vyplývá ze zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou
se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Neuzavření smluv je porušením
uvedených zákonných opatření.
Děkujeme za spolupráci.
Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se i v nelehké době nouzového
stavu zdarma ve svém volném čase starali o vzhled obce
a údržbu veřejné zeleně.
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