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INFORMACE PRO OBČANY- ŘÍJEN 2015
1. KONTROLA A ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
V sobotu 31.10.2015 bude po celý den probíhat odečet odběru vody v naší obci.
Kontrolou a odečtem stavu 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. CENA VODNÉHO A STOČNÉHO
Zastupitelstvo projednalo náklady na vodné a stočné v roce 2015.
Vzhledem k zvýšení nákladů na provoz, údržbu a zejména opravy obecního vodovodu
budou do ceny vodného promítnuty skutečné vynaložené náklady za uplynulé období.
Výše vodného byla z tohoto důvodu stanovena na 20,-Kč/m3.
Výše stočného byla stanovena na 20,-Kč/m3.
Porovnání cen:
Průměrná cena vodného a stočného v ČR = 81,04 Kč/ m3, tzn., že úroveň našich nákladů a
tudíž i ceny pro odběratele tvoří méně než 50% celorepublikového průměru. V Příbrami je
cena vodného a stočného ve výši 75,37 Kč (zdroj: www.cenyenergie.cz).

3. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Úhrada vodného a stočného proběhne v měsíci listopadu na OÚ Chraštice, který sídlí
v současné době kvůli rekonstrukci budovy úřadu stále ve VEŘEJNÉ KNIHOVNĚ v 1.patře
budovy mateřské školy. Termín výběru bude odběratelům vody oznámen.

4. BEZPLATNÝ ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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 úterý 3.11.2015 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.

5. POZVÁNKA NA BESEDU S CESTOVATELEM
SRPZŠ a MŠ Chraštice zve všechny zájemce na cestovatelský večer „NÁSTRAHY AFRIKY“,
který se uskuteční ve středu 18.11.2015 od 17.00 h. v podkroví MŠ. Hostem a průvodcem
bude fotograf a cestovatel Richard Jaroněk, který bude promítat svoje krásné fotografie a
vyprávět zážitky z cest. Vstupné: 70,-Kč, děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
(více na: www.uniquenature.cz)
OÚ Chraštice
www.obec-chrastice.cz

