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INFORMACE PRO OBČANY- ŘÍJEN 2017
1. KONTROLA A ODEČET STAVU VODOMĚRŮ

V sobotu 21.10.2017 bude od 8.00 hodin po celý den
probíhat fyzická kontrola vodoměrů a odečet odběru vody
v celé obci. Kontrolou a odečtem stavu všech vodoměrů byli
pověřeni pan Milan Cíza a pan Libor Kott.
Žádáme všechny odběratele vody z obecního vodovodu, aby
jmenovaným umožnili bezproblémový přístup k vodoměru.
Děkujeme.
2. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Úhrada vodného a stočného proběhne v sobotu 4. listopadu 2017 od 9.00 do
11.30 hodin na OÚ Chraštice. Cena vodného je 24,-Kč/m3. Cena stočného je
20,-Kč/m3.
3. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. Voliči na území České
republiky budou moci hlasovat:
- v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hod.
- v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Ve volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky,
u kterých není překážka výkonu volebního práva a kteří nejpozději
21. října 2017 dovrší věku 18 let.
V naší obci je jeden volební okrsek a volby se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Chraštice.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu
mohou trvale přihlášení občané požádat na OÚ Chraštice nejpozději v pondělí 16.10.2017.
Více info na webu obce.
4. OZNÁMENÍ O ČÁSTEČNÉM BEZPROUDÍ
Oznamujeme občanům, že ve středu 25. 10. 2017 od 7.30 do 15.00 hod.
dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny pouze v části obce Chraštičky. Tuto informaci zveřejňujeme na základě žádosti ČEZ
Distribuce, a.s.
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