Obecní úřad Chraštice, Chraštice čp.2, 262 72, tel.: 318 695 371, 602 160 780,602 177 014
e-mail: obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY – září / říjen 2022
Velkoobjemový kontejner
V sobotu 8. října 2022 bude od 8:00 hodin do večerních hodin přistaven
na návsi Chrašticích KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(např. na nábytek, matrace, koberce apod.)
DO KONTEJNERU JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT:
- Stavební odpad
- Nebezpečný odpad ( elektro, gumy, oleje
apod.)
- Bioodpad
- Větve
- Železo
- Papír.

Znak obce Chraštice
Přinášíme výsledky ankety, ve které jste vybírali znak
obce Chraštice. Do ankety se zapojilo celkem 86 občanů,
z toho 61 hlasů bylo pro erb zobrazující polovinu koně
s uzdou, a 25 hlasů bylo pro erb obsahující dvě hvězdy
a cimbuří.
Novým obecním znakem se proto stává erb s polovinou koně a uzdou.

Obědy ve školní jídelně pro seniory
Obec Chraštice nabízí občanům, kteří pobírají starobní
důchod možnost odebírat obědy ze školní jídelny ZŠ a MŠ
Chraštice za sníženou cenu, a to za 60,- Kč za 1 oběd
(celková cena oběda je 80,- Kč a z toho 20,- Kč přispívá
obec Chraštice). Případní zájemci se mohou hlásit na OÚ
Chraštice.

1

Obecní úřad Chraštice, Chraštice čp.2, 262 72, tel.: 318 695 371, 602 160 780,602 177 014
e-mail: obecchrastice@seznam.cz

Úřední hodiny OÚ Chraštice v úterý 20. září 2022
Z provozních důvodů se budou úřední hodiny OÚ Chraštice
konat v úterý 20. září 2022 od 14:00 do 16:30 hodin.

Odvoz větví na Skalky
O víkendu 24. a 25. září 2022 a 1. a 2. října 2022 bude
od 9:00 do 18:00 hodin otevřena závora pro možnost odvozu
větví na Skalky. Je povoleno vozit pouze větve. Přísný zákaz
odvozu pařezů, starého nábytku a jiného materiálu.
Odvoz bude možný pouze po předchozím ohlášení na OÚ Chraštice.

Volby do obecního zastupitelstva obce Chraštice
Připomínáme, že v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin
budou v budově OÚ Chraštice probíhat volby do obecního
zastupitelstva obce Chraštice. Občané, kteří se nebudou
moci ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů osobně
dostavit, budou moci požádat o mobilní volební urnu,
s kterou se dostaví do místa bydliště volební komise.
Požadavky je možné nahlásit starostce či místostarostce
obce na tel. 602 160 780, 602 177 014.

Veřejné ukončení akce „Rekonstrukce rybníka č. parc. 354/1 v k.ú.
Chraštice“
V úterý 27. září 2022 proběhne od 17:00 hodin na Obecním úřadě
v Chrašticích veřejné ukončení akce „Rekonstrukce rybníka č. parc. 354/1
v k.ú. Chraštice“.
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