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1. SENÁTNÍ VOLBY – 2.kolo

1. SENÁTNÍ VOLBY – 2.kolo

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky proběhne v termínu 17.-18.10.2014
(pátek 14.00-22.00, sobota 8.00-14.00 h.).
Volební místnost je v budově OÚ Chraštice.
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2. JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD?
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V naší obci letos přibyl nový velký červený kontejner (vedle fary), který je určen
výhradně na biologický odpad ze hřbitova! Ostatní vytříděný odpad z domácností
(plasty, sklo, papír, tetrapak) můžete ukládat na čtyřech místech v obci. Žádáme občany, aby
neodkládali odpad vedle kontejnerů, protože za každé ruční nakládání odpadů neuložených
v kontejnerech musí obec uhradit poplatek ve výši 500,-Kč. Tyto vícenáklady značně
zatěžují rozpočet obce a také díky tomu již nemůže být vyplácen příspěvek na popelnici.
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Děkujeme všem, kteří se třídí odpady a ukládají je do určených kontejnerů!

Děkujeme všem, kteří se třídí odpady a ukládají je do určených kontejnerů!

3. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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Bezplatný sběr a odvoz se týká těchto složek nebezpečného odpadu:
zářivky, akumulátory, barvy, olej, tuky, rozpouštědla, kyselina,
detergenty, fotochemický materiál, léky, pesticidy, hydroxidy,
televize, ledničky (pouze úplné) a pneumatiky bez disků (pouze z
osobních vozů).
Nákladní auto bude přistaveno v pondělí 27.10.2014 v 15.30 hodin
v Chraštičkách a v 15.45 hodin v Chrašticích u budovy OÚ. Žádáme
občany, aby donesený odpad osobně naložili na přistavené nákladní
vozidlo. Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.
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4. SBĚR VYSLOUŽILÉHO ELEKTROODPADU
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V pondělí 27.10.2014 bude od 15.30 h. probíhat u budovy OÚ Chraštice sběr nepotřebného
elektrodopadu (včetně ledniček, monitory, televizory, počítače, atp.), který organizují
členové SDH Chraštice.
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5. KONTROLA A ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
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V nedělo 26.10.2014 a v pondělí 27.10.2014 bude probíhat odečet odběru vody v naší obci.
Kontrolu a odečet stavu vodoměrů budou provádět paní Mgr.Marcela Peterková a pan
Ing.Jiří Vostarek. Žádáme všechny odběratele vody z obecního vodovodu, aby jmenovaným
umožnili přístup k vodoměru. Děkujeme.
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6. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
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Úhrada vodného a stočného proběhne v měsíci listopadu na OÚ Chraštice (termín bude
oznámen). Vodné pro rok 2014: 14,00 Kč/m3. Stočné pro rok 2014: 18,00 Kč/m3.
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