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e-mail: obecchrastice@seznam.cz
Informace pro občany - LEDEN 2021
Vážení a milí spoluobčané,
zdravíme vás v novém roce 2021 a přejeme vám hlavně pevné zdraví, optimismus
a víru v lepší časy. Věříme a doufáme, že situace, ve které se všichni už skoro rok
nacházíme, se v letošním roce obrátí k lepšímu, a budeme se moci opět společně
scházet při různých obecních akcích a jiných společenských a kulturních aktivitách.
Svoz TKO (poplatky za popelnici)
Z důvodu nouzových opatření jsme nuceni změnit způsob uzavírání
smluv na svoz odpadu a výběr poplatků za popelnice.
Uzavírání smluv bude probíhat bezkontaktním způsobem a platby bezhotovostně.
Žádáme proto občany, aby na obecní e-mail (obecchrastice@seznam.cz), či na obecní
mobilní telefony (602 160 780 nebo 602 177 014) zaslali informaci, v jaké hodnotě
chtějí zakoupit známku na svoz odpadu.
Společně s tímto zpravodajem jsou Vám doručeny do schránky dva výtisky smlouvy
na svoz odpadu, včetně rozpisu plateb. Na smlouvě jsou uvedeny možnosti svozů.
Vyberte si jednu možnost a tu zaškrtněte. Jeden podepsaný výtisk smlouvy poté
doručte zpět na OÚ (stačí vhodit do schránky ve dveřích). Podepsané smlouvy musí
být vráceny na OÚ nejpozději do 20. ledna 2021 (na staré známky vám budou
popelnice vyváženy jenom do konce ledna 2021). Zároveň proveďte úhradu za svoz
odpadu na č. účtu: 7528211/0100, a to podle vámi vybraného svozu a ceny uvedené
na smlouvě. Při platbě uveďte variabilní symbol v následujícím formátu:
Číslo popisné / 1 pro Chraštice a číslo popisné / 2 pro Chraštičky, tak jako obvykle.
Příklad:
Pro číslo popisné 2 v obci Chraštice bude variabilní symbol 2/1.
Pro číslo popisné 81 v obci Chraštičky bude variabilní symbol 81/2.
Do poznámky uveďte Vaše příjmení + POPELNICE!
Jakmile obdržíme platbu, doručíme Vám známku na popelnici do schránky.
Poplatky za vodné a stočné
Rovněž výběr poplatků za vodné a stočné bude probíhat bezhotovostně.
Žádáme všechny občany, aby zaslali na obecní e-mail
(obecchrastice@seznam.cz), či na obecní mobilní telefony (602 160 780
nebo 602 177 014), ideálně foto vodoměru s viditelným stavem,
popřípadě opsat stav vodoměru. Následně vám odpovíme a sdělíme výši
vodného a stočného. Platbu za vodné i stočné je nutné zaslat
samostatně, tzn. zvlášť vodné a zvlášť stočné.
Platbu proveďte na účet č. 7528211/0100 nejpozději do 31. 1. 2021.
Při platbě uveďte variabilní symbol v následujícím formátu:

Číslo popisné / 1 pro Chraštice a číslo popisné / 2 pro Chraštičky, tak jako obvykle.
Příklad:
Pro číslo popisné 2 v obci Chraštice bude variabilní symbol 2/1.
Pro číslo popisné 81 v obci Chraštičky bude variabilní symbol 81/2.
Při platbě za vodné uveďte do poznámky Vaše příjmení + VODA.
Při platbě za stočné uveďte do poznámky Vaše příjmení + STOČNÉ.

Poplatky za psy
Také výběr poplatků za psy bude probíhat bezhotovostně.
Žádáme proto všechny občany, kteří chovají v obci Chraštice
a Chraštičky psy, aby nahlásili na obecní e-mail
(obecchrastice@seznam.cz), či na obecní mobilní telefony
(602 160 780 nebo 602 177 014) počet chovaných psů.
Poplatek činí 100,- Kč za jednoho chovaného psa a 200,- Kč za každého dalšího
chovaného psa (tzn. 300 Kč za dva psy, 500,- Kč za tři psy).
Platbu proveďte na účet č. 7528211/0100 nejpozději do 31. 1. 2021.

Při platbě uveďte variabilní symbol v následujícím formátu:
Číslo popisné / 1 pro Chraštice a číslo popisné / 2 pro Chraštičky, tak jako obvykle.
Příklad:
Pro číslo popisné 2 v obci Chraštice bude variabilní symbol 2/1.
Pro číslo popisné 81 v obci Chraštičky bude variabilní symbol 81/2.
Do poznámky uveďte Vaše příjmení + PSI!

UPOZORNĚNÍ
Prosíme, nesčítejte platby dohromady, ale zašlete platbu za každou položku
samostatně.
Občany, kteří nemají možnost provádět bezhotovostní úhrady či doručit podepsanou
smlouvu na svoz TKO zpět na OÚ, žádáme, aby nás kontaktovali telefonicky,
a domluvíme individuální způsob úhrady poplatků a uzavření smlouvy.
Pokud si nebudete jisti, nebo pokud Vám nebude něco jasné, volejte nebo pište.
Děkujeme za spolupráci!

