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Chrustenický občasník         Ročník 2019, 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: obecni.urad@chrustenice.cz   

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

 

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

 
 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 
 

Rozpočet obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 9. 12. 2019. 

Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy a výdaje se předpokládají ve výši 13 766 300 Kč. 
 

V rozpočtu je počítáno opět především na opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. 

Obec podala žádost o dotaci na obnovu sídelní zeleně. 

Finance jsou připraveny na možné rozšíření stávajícího vodovodního řadu a splaškové kanalizace (přípojky).  

Pracujeme na rozšíření veřejného osvětlení – vybudování nového v oblasti nad hřištěm, v okolí zahradnictví 

a čistírny odpadních vod a v ulici pod OÚ. Vyřizujeme stavební povolení. 

V plánu je přístavba zázemí hasičské zbrojnice, která umožní JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) 

dlouhodobější zásah.  

Obec podporuje řadu spolků a charitativních organizací. Nemalé prostředky jsou určeny pro kulturní život 

v obci a využití volného času dětí a mládeže. 

 

Obec měla ke dni 18. 12. 2019 zůstatek na účtech 11,8 mil. Kč. Obec nemá žádné dluhy ani pohledávky. 

 

Více o rozpočtu obce: https://www.chrustenice.cz/rozpocet-obce-a-souvisejici-dokumenty  

 

 

CESTA KE SKALCE 
 

Začátkem prosince 2019 odstranily obce Loděnice a Chrustenice stromy, které ohrožovaly bezpečnost 

chodců.  Od 16. 12. 2019 začaly Gramofonové závody s obnovou plotu. Stávající plot bude odstraněn v celé 

délce. Následně budou položeny betonové základy a v poslední etapě bude vybudováno nové oplocení. Je 

přislíbeno i veřejné osvětlení této cesty. Práce budou probíhat v závislosti na počasí během prosince 2019 

a zřejmě i v lednu 2020. Prosíme všechny spoluobčany, aby respektovaly uzavírky. Neuposlechnutím mohou 

být ohroženy především děti. 

Aktuální termíny "uzavírek“ budou vyvěšeny na webu obce. 
 

 

KULTURA 
 

Kulturní komise prosí o vyplnění dotazníku týkající se kulturních akcí a těší se na Vás v příštím roce.  

Dotazník naleznete zde: http://bit.ly/Akce-Chrustenice  

Obec Chrustenice děkuje Kulturní komisi a všem dobrovolníkům za jejich práci v letošním roce. 
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 
 

Hotovo. Hřiště dokončeno a předáno. Nové multifunkční hřiště je v provozu. Sportuchtiví zájemci nový 

hrací prostor naleznou vedle fotbalového hřiště. Na hrací ploše si přijdou na své milovníci hned několika 

sportů: například fotbalu, basketbalu, volejbalu, tenisu… Jsou zde i mantinely, proto bude k dispozici také 

florbalistům, ač se tento sport hrává v halách. Správce objektu (pan Fousek) se bude starat o otevírání hřiště. 

Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni dodržovat provozní řád (viz webové stránky obce a TJCH).  

Samozřejmě na hřiště mohou zamířit i děti z naší mateřské školy.  

 

 
 

VYHLÁŠKY OBCE 
 

Od 1. 1. 2020 jsou platné nové Obecně závazné vyhlášky.  
Změny se týkají těchto oblastí: 
 

Vyhl. č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chrustenice. 
Nově je do vyhlášky zařazeno třídění tuků a jedlých olejů do červené popelnice, kovů do šedého 

kontejneru, týká se pouze stanoviště u obecního úřadu 
 

Vyhl. č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. 

Změny nejsou, pouze se oddělila vyhláška z původní vyhlášky o místních poplatcích, výše poplatku se 

nemění 
 

Vyhl. č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Nově poplatek za výkopové povolení, upravený poplatek za stavební a reklamní zařízení včetně paušální 

částky. 
 

Vyhl. č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 

Ruší se poplatek rekreační, a výše poplatku z pobytu (úplatný pobyt u poskytovatele pobytu) se zvyšuje na 

20,-Kč za započatý den pobytu 
 

Vyhl. č. 5/2019, o místním poplatku ze vstupného 

Změny nejsou, pouze se oddělila vyhláška z původní vyhlášky o místních poplatcích. 

 

Vyhlášky jsou vydávány v návaznosti na novou právní úpravu zákona 565/1990 Sb. a nařízení. 

Odsouhlaseny byly Ministerstvem vnitra ČR. 



ODPADY 
 

Svozy velkoobjemového odpadu pro rok 2020 
1.  2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6., 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12. 

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 

zakázáno. 

 

Bioodpad – svozy pro 1. polovinu roku 2020 

28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6. V případě potřeby budou další termíny. 

Pravidelné svozy bioodpadu (listí, tráva, větve do průměru 4 cm) proběhnou na stanovišti u pomníku vždy 

mezi 12.00 a 13.00 nebo do naplnění kontejneru. 

V závislosti na počasí mohou být počty svozů navýšeny. Pálení a ukládání na černé skládky po obci je 

zakázáno. 

 

Nebezpečný odpad, železo, barevné kovy 
Vývoz se uskuteční v sobotu 18. dubna 2020 a 24. října 2020 

U pomníku od 10.00 do 10.30. U bytovek Na Radosti od 10.30 do 11.00. 

Lze odevzdat: 

o olovněné akumulátory, baterie, monočlánky,  

o prošlé léky, odpadní motorové oleje, směsi olejů s vodou, ředidla a nátěrové hmoty 

o odpady ze rtuti, výbojky, zářivky, televizory, PC, monitory a drobné elektrozařízení, ledničky, 

mrazničky 

Svozy jsou zdarma a jsou určeny pro občany Chrustenic. 

 

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.). 

 

Třídění odpadu 

Papír, sklo, plasty 

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.  

 

Použitý olej z domácností 
Patří do červené popelnice, do které můžete ukládat v PET lahvích. 

Popelnice je umístěna na stanovišti před OÚ. 

 

Kovový odpad  
V průběhu ledna 2020 bude na stanoviště u obecního úřadu instalován kontejner na kovy.  

 

ANO - Do kontejneru patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. 

• nápojové plechovky a konzervy; 

• kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka; 

• alobal; 

• hliníková víčka a hliníkové obaly od potravin; 

• kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, 

antiperspirantů a deodorantů apod.) 

• šroubky, hřebíky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady 

NE - Do kontejneru nepatří baterie, plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se 

zbytky nebezpečných látek, elektroodpad a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich 

ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. 
 

mailto:chrustenice@iol.cz


KNIHOVNA 
Otvírací doba   

Pondělí 17,00 – 18,30   

Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00 

Liché neděle – 1. pol. 2020 

5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.  

Od ledna 2020 knihovna nevybírá poplatek za registraci.   

 

Výtvarné dílničky   

Neděle 19. 1., 16. 2., 15. 3.  – 15,00 až 17,00. Dílnička bude vždy přizpůsobena dětem, které dorazí.  

Více informací - http://knihovnachrustenice.cz  

Knihovní katalog: https://chrustenice-katalog.kkckl.cz  

 

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 
Prosíme spoluobčany, aby svoje případné ohňostroje soustředili do časového období okolo půlnoci  

a zároveň již kromě 31.12. žádnou pyrotechniku nepoužívali. Nikdo již s „výbuchy“ nepočítá, a proto hrozí 

úrazy dětí, zvířat a poškození sluchu všech, kteří se nacházejí v blízkosti.  

Pokud budou pyrotechniku 31.12. odpalovat, tak ať ji směrují na vlastní pozemek a ne na pozemky a střechy 

sousedů.  

Je to jen drobný způsob, jak vyjádřit solidaritu svým sousedům, kteří mají malé děti a zvířata, která nejsou 

z celonočních a celodenních oslav tak nadšená jako dospělí. 

Děkujeme. 
 

Uzavření obecního úřadu 
Ve dnech od 23.12. 2019 do 3.1. 2020 bude obecní úřad uzavřen.  

Od pondělí 6. 1. 2020 je již obecní úřad plně v provozu. 

Všem občanům Chrustenic přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 

do nového roku 2020 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 

a mnoho osobních a pracovních úspěchů. 
 

INZERCE 
 

Žehlení prádla R. Tláskalová – Kontakt: Tereza Jeriová, tel. 605 112 947, jeriovatereza@gmail.com 

 

BONTÉ YOGA - Prostor pro pohyb & klid.  

Chrustenice 325, tel. 725 122 645,  info@bonteyoga.cz, www.bonteyoga.cz 

Jóga pro děti a dospělé, spontánní tanec, muzikohraní a bubnování pro děti, cvičení s miminky, babymasáže  

 

Řezník – domácí porážka s výrobky,  Miroslav Landa, 607 807 739 

 

Nabídka drobných služeb – hodinový manžel – Tomáš Srpa, Chrustenice 69, tel. 773 769 376 

 

Podlahářství - Petr Šuran, Chrustenice 137, tel. 774 577 574, surdapetr@gmail.com Pokládka koberců, 

PVC, plovoucích podlah. Předběžná kalkulace a zaměření zdarma. 

 

Firma Drůbež – Sdružení: Chrustenice, tel. 311 672 358 (Jiří Dvorský), www.chovdrubeze-beroun.cz 

 

Ordinace dentální hygieny v Komárově/Berouně nabízí komfortní bezbolestné ošetření v moderní ordinaci. 

Ordinační doba dle dohody. Ošetřujeme taktéž děti. K. Kohutová, tel. 777 295 237 

http://dentalnihygienaberoun.cz 

 

Autodoprava Peter Krajník - přeprava osob (senioři, děti, airport taxi) a přeprava zásilek (5 Europalet do 

hmotnosti 1100 kg). Tel. 776 648 851 nebo email stopikpetro@centrum.cz 

 

Další firmy v obci: https://www.chrustenice.cz/firmy-v-obci/ 
___________________________________________________ 

Vydává:  Obecní úřad Chrustenice, IČ 00509663, ev.č. MK ČR E 10535 

Za obsah odpovídá: Ing. Radomil Urban 

Zpravodaj je distribuován zdarma. Toto číslo vychází v prosinci 2019. 
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