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Chrustenický občasník      Ročník 2018, číslo 4

Úřední hodiny Obecního úřadu :
Pondělí 13:00 - 17:00 hod.

Středa 13:00 - 17:00 hod.
Telefon: 311 672 117, 311 671 618, 

Mobil: 736 203 445 (Králová), 702 187 925 (Srpová), 603 547 144 (Macháčková)
E-mail: chrustenice@iol.cz

Internet: www.chrustenice.cz www.facebook.com/Chrustenice

Mimo úřední hodiny je možné v naléhavých případech volat i na výše uvedená mobilní čísla. 

Nové zastupitelstvo na období 2018 - 2022

Ing. Radomil Urban - starosta
Mgr. Eva Husáková - místostarostka
Pavel Dostál - místostarosta
Ing. Martin Mencl – předseda kontrolního výboru
Ing. Jaroslava Jablonická – předsedkyně finančního výboru
Ing. Viktor Smetana – předseda stavební komise
Ing. Ivana Chválná – členka finančního výboru
Bc. Hana Mišková - členka finančního výboru
Kristýna Šmídová – členka kontrolního výboru
Alena Provazníková – členka stavební komise
Petr Šuran – člen stavební komise

Kulturní komise: Šárka Procházková (předsedkyně), Hana Šuranová, Alena Viktůrková

Doplnění kontrolního výboru: Ing. Lenka Trnková

Plán činnosti 

V novém volebním období budou především pokračovat práce:
opravy místních komunikací
budování nového veřejného osvětlení
opravy dešťové kanalizace
opravy chodníků

Nově:
Budování centra obce (prostory před OÚ, obchodem, pomníkem atd.)
Hledání možnosti vybudování nového společenského centra

Územní plán – pokračují práce na novém územním plánu, tak aby byl schválen do konce roku 2020.

Společenský život v obci – bude opět obcí podporován. V případě zvýšeného zájmu bude navýšena 
i podpora. Jedná se například o mnoho akcí především pro děti, například sportovní den, dětský den, 
lampionový průvod atd. 

http://www.facebook.com/Chrustenice
http://www.chrustenice.cz/
mailto:chrustenice@iol.cz


Odpady

Nová vyhláška!!
Od 1.1.2019 je v platnosti nová Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. 
Nově bude za jednorázový svoz popelnice poplatek 60 Kč. Poplatek na 1 rok (12 svozů) je 720 Kč.
Jednorázový svoz igelitového pytle stojí 70 Kč (týká se pouze chat a rekreačních objektů).
Platba na rok 2019 bude od   1.4.2019  .   Prosíme neplaťte v lednu!
Velkoobjemové kontejnery, kontejnery na tříděný odpad, svoz bioodpadu a svoz nebezpečného odpadu a železa je zdar-
ma. 

Komunální odpad
Popelnice označené kódem se sváží každé pondělí včetně svátků. Kód obdržíte na OÚ a pod tímto kódem je rovněž na
elektronické úřední desce obce každý měsíc možné odečíst počet svozů. Nesrovnalosti hlaste na OÚ (311 671 618, 311
672 117, 736 203 445, chrustenice@iol.cz., natkralova@chrustenice.cz ).

Svozy velkoobjemového odpadu
Termíny svozů pro začátek roku 2019:
v sobotu 19.01. 2019
v sobotu 16.02. 2019
v sobotu 16.03. 2019
Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou nebo
do naplnění kontejneru. Ukládání odpadu před přistavením kontejneru na prostranství před pomníkem je přísně 
zakázáno! 

Třídění odpadu
V obci jsou trvale umístěny kontejnery na papír, sklo barevné, sklo čiré a plasty (včetně nápojových kartonů).
Žádáme o maximální využití objemu kontejneru důsledným skládáním papíru, sešlapáváním krabic a pet lahví.
Prosíme neukládat odpad vedle kontejnerů. Pozor – nové umístění kontejnerů, viz www.chrustenice.cz/odpady.

Nově je na zkušební dobu umístěna na stanoviště před OÚ červená popelnice, do které můžete ukládat v PET 
lahvích použitý olej z domácností (kuchyně). 

Knihovna

Otvírací doba  
Pondělí 17,00 – 18,30 
Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00

Knihovna bude uzavřena ve dnech: 23.12., 31.12.2018.

Uzavření obecního úřadu

Ve dnech od 24.12. 2018 do 1.1. 2019 bude obecní úřad uzavřen. 
Od úterý 2. 1. 2019 je již obecní úřad plně v provozu.

Všem občanům Chrustenic přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti

a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
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