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 – březen 2022
Úhrada poplatků
Žádáme všechny občany, kteří dosud neuhradili ani jeden z místních
poplatků (vodné a stočné, poplatek za psy či místní poplatek), aby tak
učinili nejpozději do 15. března 2022. Současně děkujeme všem, kteří již
úhradu provedli.
Upozorňjume, že občané, kteří zde mají trvalý pobyt, ale nezdržují se na trvalé adrese,
jsou povinni doložit potvrzení (doklad) o úhradě poplatku z místa svého faktického
pobytu.
Venčení psů
Prosíme všechny chovatele a vlastníky psů, aby při venčení
na veřejných prostranstvích v zastavěných částech Chraštic
a Chraštiček i v jejich ostatních částech měli své psy připnuté
na vodítku, případně s náhubkem, a usměrňovali je tak, aby nikoho
neohrožovali ani neobtěžovali. V posledních dnech se množí stížnosti
na volné pobíhání psů, a došlo už i k napadení a pokousání občanů.
Kontejnery na bioodpad
Od poloviny března 2022 budou v Chrašticích i Chraštičkách opět
umístěny kontejnery na bioodpad. Do kontejnerů bude možné ukládat
pouze bioodpad, nesmí být vhazovány větve a ostatní odpad.
Odvoz větví na Skalky
Od dubna 2022 bude o víkendech 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.
Veřejná schůze
Pokud epidemiologická situace dovolí, proběhne koncem března
nebo začátkem dubna 2022 veřejná schůze, na které budeme
informovat o realizovaných projektech, aktuálním dění v obci
a o plánovaných projektech a záměrech. O přesném termínu
budeme informovat.
Obecní brigáda
Prosíme všechny ochotné občany o účast na 1. letošní obecní brigádě, kde společnými
silami zvelebíme vzhled našich Chraštic a Chraštiček.
Kdy: v sobotu 19. března 2022
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V kolik: od 9:00 hodin
Sraz: na návsi v Chrašticích / “u lípy“ v Chraštičkách
Co vzít s sebou:
•
ruční nářadí (hrábě, lopaty, kýble, kolečka), pracovní rukavice
•
pracovní elán a dobrou náladu 
Co se bude dělat:
•
úklid a úprava zeleně a veřejných prostor;
•
úklid okolí Obecního úřadu Chraštice;
•
odvoz větví na Skálu;
•
osazení truhlíků květinami;
•
a další.
Občerstvení bude zajištěno.
Samovýroba a prodej dřeva pro občany
Zastupitelstvo obce schválilo způsob samovýroby a prodeje palivového dřeva
z obecního lesa v roce 2022:
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 3 PRM palivového dřeva s dovozem až domů zdarma.
c) Štípané palivové dřevo
Letos je opět možno objednat štípané palivové dřevo s dovážkou až do domu za 790,Kč za 1 PRM + 500,- Kč doprava.
d) Kontejner s odpadním dřevem
Také nabízíme možnost objednat kontejner o objemu 5 až 6 PRM odpadního dřeva –
jedná se o špičky stromů a různé odřezky míchaného dřeva za cenu 3 500 Kč. Dřevo
je v kontejneru volně sypané.
Zájemci se mohou hlásit v termínu do 10. 4. 2022 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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