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INFORMACE PRO OBČANY – březen 2021
Výměna vodoměrů
V listopadu 2020 jsme informovali o plánované
výměně vodoměrů, kterou stále nebylo možné
provést z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace. Jakmile to bude možné, výměna bude
zahájena. Budeme Vás včas informovat.
Odvoz větví na Skalky
Od dubna 2021 bude o víkendech otevřena závora
pro možnost odvozu větví na Skalky. Odvoz je
možný pouze po předchozím nahlášení výše
uvedené mobilní telefony. Je povoleno vozit pouze
větve. Přísný zákaz odvozu pařezů, starého nábytku
a jiného materiálu.
Na Skalkách bude páskami vytyčen prostor pro ukládání větví. Zákaz
ukládání větví mimo tento vyznačený prostor.
Uzavírání nových smluv o nájmu hrobového místa
Byl schválen nový ceník na nájmy hrobových míst ve výši
50 Kč/m2/rok a vyhotoveny formuláře smluv dle Zákona
o pohřebnictví č. 89/2012 Sb., § 2021 a násl. s výjimkou
§ 2230. Smlouvy budou uzavírány na 10 let. Pro nájemce
hrobových míst z řad trvale žijících obyvatel a chalupářů
budeme smlouvy uzavírat stejným způsobem jako smlouvy
na svoz odpadů.
Tzn., že do poštovních schránek Vám budou doručena dvě vyhotovení
nových smluv, ve kterých bude uvedena částka za nájem dle rozměru hrobu
v m2 a případný nedoplatek nájmu za minulé roky.
Ke smlouvě bude připojen návod, jak platbu provést. Zároveň se smlouvou
dostanete ofocený zápis z matriční knihy ke kontrole, zda je kompletní. Zjistili
jsme, že historicky nejsou evidovány všechny údaje o zemřelých. Pokud Vám
budou případné chybějící údaje známy, prosíme o jejich doplnění.
Úhradu nájmu budeme upřednostňovat bankovním převodem. Kdo nemá
tuto možnost, může zaplatit hotově na OÚ Chraštice po předchozí telefonické
dohodě.
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Koronavir
Na internetové stránky obce www.obec-chrastice.cz jsou
pravidelně umisťovány aktuální informace o nouzových
opatřeních souvisejících s koronavirovou epidemií, včetně
dostupných formulářů (např. čestné prohlášení o cestě mimo
bydliště). Kdo nemá možnost si tyto formuláře vytisknout,
může si je vyžádat na OÚ Chraštice.
Procházky se psy
Nastává doba kladení mláďat a hnízdění ptáků (březen
až květen). Honební společnost proto žádá občany,
aby nepouštěli při procházkách v přírodě (pole, louky,
lesy apod.) na volno svoje psy. Zároveň upozorňujeme
a prosíme o dodržování pořádku a uklízení psích
exkrementů na polních cestách. Děkujeme.
Poděkování
Děkujeme paní Ludmile Lacinové za tvorbu
a instalaci masopustních cedulí, umístěných
podél cesty k Touškovskému lesu.

Ptačí chřipka
V obci Počaply se vyskytla ptačí chřipka. Obec
Chraštice a Chraštičky je z nařízení Státní
veterinární správy v pásmu dozoru, ve kterém
platí
mimořádná
veterinární
opatření.
Kompletní znění nařízení Státní veterinární
správy je k dispozici na internetových stránkách
obce www.obec-chrastice.cz – sekce Úřad –
Úřední deska - Oznámení.
Mimořádná veterinární opatření nařizují mimo jiné sčítání drůbeže a jiných ptáků
u jednotlivých chovatelů. V následujících dnech proto budeme obcházet
chovatele se sčítacími listy, do kterých se zapisují počty chované drůbeže
a jiných ptáků podle druhu a stáří. Prosíme všechny chovatele, aby si připravili
tyto údaje.
Děkujeme za spolupráci.
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Stavba dálnice
Tento týden začaly přípravné práce na stavbu dálnice
D4, která povede katastrem naší obce. Součástí
přípravných prací je vykácení stromů, které rostou
v plánované trase dálnice. Kácení je povoleno
příslušnými orgány.
V obci Chraštičky již byly vykáceny stromy v úseku od autobusové zastávky
na Vargači směrem k lesu. Kácení bude dále pokračovat dle plánu, který je
přiložen na zadní straně tohoto zpravodaje. Stromy, které budou zachovány,
jsou v plánu vyznačeny zeleným kolečkem, stromy určené k pokácení jsou
vyznačeny zeleným kolečkem s oranžovým křížkem. Z plánu je patrné, že bude
vykácena velká část stromů rostoucích podél cesty na Kozárovice a Bukovany.

Uzavírka silnice III/10245
Mezi Chraštičkami a Kozárovicemi bude od 29. 3. 2021
do 12. 4. 2021 uzavřena silnice č. III/10245 z důvodu
opravy povrchu. Objízdná trasa povede přes silnici č. I/4
přes obec Zalužany. Do Kozárovic nebude možné dojet ani
přes Sedlečko nebo Holušice.
Ve dnech 6. až 8. 4. 2021 nebude autobusová linka č. D27
Příbram – Milín – Zalužany – Mirovice obsluhovat zastávky
Chraštičky – u kapličky, Chraštičky - Vargač, Bukovany
a Holušice.
Podrobné informace o uzavírce jsou na internetových stránkách obce –
www.obec-chrastice.cz – Úřad – Úřední deska – Oznámení – „Oznámení
veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy
provozu“ s datem vyvěšení 8. 3. 2021.

