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INFORMACE PRO OBČANY- SRPEN 2015
1. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, přijal Opatření obecné povahy při
nedostatku vody veřejnou vyhláškou, která zakazuje povolené odběry povrchových vod z
vodních toků v celém okrese Příbram (vyjma území Vojenského újezdu Brdy), a to pro
účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění bazénů a nádrží.

2. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA K ODBĚRU PITNÉ VODY
Zastupitelstvo obce v souvislosti s kritickým suchem a nedostatkem vody projednalo
opatření k zabezpečení plynulého zásobování obyvatel obce pitnou vodou. Vzhledem k
závažnosti situace bylo rozhodnuto, že při zjištění odběru pitné vody z obecního vodovodu
k jiným účelům než pro domácnost (tj. k pití, vaření, mytí, uklízení a praní), bude
vodovodní přípojka domácnosti odpojena. Stejně tak bude postupováno, pokud bude
zjištěn nepovolený odběr vody z obecního vodovodu mimo schválený vodoměr.

3. HEJTMAN ODVOLAL OBDOBÍ DÉLETRVAJÍCÍHO SUCHA
NA ÚZEMÍ KRAJE
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera odvolal dne 20. srpna 2015 na území středních
Čech období déletrvajícího sucha. Upozornil ale, že zůstávají v přiměřené míře v platnosti
preventivní protipožární opatření. I nadále tak platí při manipulaci s otevřeným ohněm
určitá omezení.

4. OZNÁMENÍ O BEZPROUDÍ V ČÁSTI NAŠÍ OBCE
Oznamujeme obyvatelům Chraštiček, že v úterý 15.9.2015 od 7.30 do
16.00 hodin nepůjde elektrický proud v části Chraštičky.
Provoz obecního vodovodu a tím i dodávka pitné vody občanům bude
bez omezení.

5. UPOZORNĚNÍ - BIOODPAD
Upozorňujeme občany, že na vůz, který pravidelně odváží bioodpad, nepatří žádné
větve!!! Děkujeme, že to respektujete.

6. PROVOZ OÚ CHRAŠTICE
Upozorňujeme občany, že ještě v měsíci září a pravděpodobně i v říjnu 2015 (tj. po dobu
rekonstrukce budovy čp.2) zůstává provoz OÚ Chraštice přemístěn do veřejné knihovny v
1.patře budovy mateřské školy. Úřední hodiny jsou každé pondělí od 18.00 do 20.00 h.
Děkujeme za pochopení této situace.
OÚ Chraštice
www.obec-chrastice.cz

