Obecní úřad Chraštice, Chraštice 2, 262 72, tel: 318 695 371, obecchrastice@seznam.cz

INFORMACE PRO OBČANY - ÚNOR 2012
1. Nová pravidla pro nakládání s odpady
Dne 20.2.2012 Zastupitelstvo obce Chraštice schválilo na svém zasedání „Obecně
závaznou vyhlášku obce Chraštice č.1/2012“ - o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu
na území obce Chraštice včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Celá vyhláška o odpadech je
k nahlédnutí na úřední desce
a
na
obecního
úřadu
webových stránkách obce
www.obec-chrastice.cz.

Vyhláška stanoví povinnosti všech fyzických osob, které mají trvalý pobyt na
území obce a všech fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce:
a) Zajistit si odpovídající sběrnou nádobu na odpad – popelnici a uzavřít
smlouvu s obcí o úhradě a shromažďování, sběru přepravě, třídění a využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
b) V případě odběru jednorázových známek zakoupit za kalendářní rok nejméně:
4 osoby v domácnosti – 30 svozů;
2 osoby v domácnosti – 20 svozů;
1 osoba v domácnosti– 10 svozů;
majitelé rekreačních objektů – 10 svozů;
c) Podle množství vyprodukovaného odpadu lze zakoupit na obecním úřadě
nálepky na popelnice s vyznačením svozu:
- pravidelný svoz 1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní v letním období;
- pravidelný svoz 1x za 14 dní;
- pouze zimní odvoz;
- svoz chalupářům;
- nepravidelný svoz – jednorázová známka.

S platností od 1.4.2012 dochází také ke změně oprávněné soby - tj. firmy, která
provádí sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. Dosud tuto služby
prováděly Technické služby města Příbrami. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce bude tyto služby poskytovat firma RUMPOLD.
Aby občané byli na tuto změnu připraveni a mohli si včas zakoupit známky a
uzavřít potřebnou „Smlouvu“, budou na obecním úřadu v termínech níže
uvedených k
zakoupení známky proti zaplacení
v hotovosti:
31.3.2012 sobota od 9.00 – 12.00 hod.
2.4.2012

pondělí od 18.00 – 21.00 hod.

7.4.2012

sobota od 9.00 – 12.00 hod.

Občanům, jejichž popelnice nebudou známkou po tomto
termínu opatřeny, nebude proveden vývoz popelnice.
Rovněž v případech zjištění, že popelnice obsahuje jiné
komodity /sklo, plasty, papír, zeminu/, nebude popelnice
vyvezena.

2. POZOR!!! Změna dne vývozu popelnic
Od 1.dubna 2012 budou popelnice v Chrašticích i Chraštičkách vyváženy vždy
v pátek!!!

3. Samovýroba a prodej dřeva občanům v r.2012
Dále na zasedání dne 20.2.2012 schválilo zastupitelstvo obce způsoby
samovýroby palivového dřeva v letošním roce:
a) Možnost prořezávky (převážně bříza) – zdarma, přičemž případní zájemci se
mohou obracet telefonicky přímo na obecního hajného p.Hrubého č.tel.: 775 374 773
b) Možnost samovýroby palivového dřeva – 1 prm za 100,- Kč (domácnost trvale
bydlící), termíny samovýroby určí pan hajný ing. Hrubý tak, aby probíhala pouze
v určeném období (březen – květen). Současně byla zrušena povinnost odpracovat
brigádu v obecním lese). Zájemci se hlásí u p.Michala Vogeltanze nejpozději do
10.března 2012. (tel.: 602 471 775 )
c) Možnost dodávky palivového dřeva do domu – i dovozem za obcí dotovanou
cenu 500,- Kč za 1 prm (max. 3 prm) pro občany starší 70 let. Zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadě (tel. 318 695 371) nebo u p. Dvořákové (tel. 731 589 172)
do 10.března 2012.
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