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

INFORMACE PRO OBČANY - LEDEN 2015
1. PLACENÍ POPLATKŮ OPĚT NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Žádáme občany a majitele nemovitostí v obci, aby se dostavili
v některém ze dvou níže uvedených termínů na OÚ v
Chrašticích,
kde uzavřou novou „Smlouvu o úhradě a
shromažďování, sběru přepravě, třídění a využívání a odstraňování
komunálního odpadu“ na r. 2015 a zaplatí příslušný poplatek na
místě v hotovosti nebo obdrží složenku a zaplatí převodem.
Jedná se o tyto poplatky:
1) Poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2015
(popelnice);
2) Poplatek za psa (50,-Kč za prvního a 100,-Kč za každého dalšího psa);
3) Popř. i další dosud neuhrazené poplatky (vodné 2014, nájem hrobu,…)
Úhrada uvedených poplatků bude probíhat v sobotu 17.1.2015 nebo v sobotu
24.1.2015 vždy od 9.00 do 11.00 hodin přímo na obecním úřadě.
2. SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na základě uzavřených smluv bude v roce 2015 zajišťovat pravidelný svoz popelnic
se směsným odpadem opět firma Rumpold. PZOR!!! Do 29.1.2015 platí ještě
loňské známky, od 30.1.2015 již musí být na popelnicích známky nové.
Rozpis termínů svozu obdrží občané při uzavření smlouvy na OÚ. Pro rok 2015 byly
vyjednány nižší ceny, než v loňském roce:
a) Kombinovaný svoz…………………1510,-Kč
b) 1x za 14 dní………..………….……….935,-Kč
c) 1x měsíčně ….……...…………………458,-Kč
d) chalupáři ………………………………525,-Kč
e) jednorázový svoz …………….………..45,-Kč
3. LIKVIDACE ŽELEZNÉHO ODPADU
Stejně jako v uplynulých letech budou provádět sběr starého železa členové SDH
Chraštice vždy na jaře a na podzim. Nově však mohou občané ukládat železný
odpad do kontejneru ve dvoře OÚ Chraštice. Toto je možné po předchozí domluvě
nebo ve vyhlášených dnech, kdy bude dvůr za tímto účelem otevřen.
4. BIOLOGICKÝ ODPAD A JEHO LIKVIDACE
Možnosti ukládání a likvidace biologického odpadu v naší obci řešíme v současné
době tak, aby byly v souladu s předpisy platnými od 1.1.2015. Občané budou
s vybraným způsobem řešení seznámeni do začátku vegetačního období.
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