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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.  

 

AKTUÁLNĚ 
 

Přístavba zázemí hasičské zbrojnice 
Koncem minulého roku byla dokončena přístavba zázemí hasičské zbrojnice. Firma JICEB s.r.o. dodržela 
termín výstavby 3 měsíce a cenu 3 mil. Kč. Na vybavení a nábytek přispěla obec 150 tis. Kč. Všichni 
zastupitelé obce si mohli vše prohlédnout, neboť dubnové veřejné zasedání se uskutečnilo v nové zasedací 
místnosti. V závislosti na epidemiologické situaci se zde můžou pořádat různá školení apod. 
 

 

Nákup hasičského auta, 

Na základě poptávkového řízení byla vybrána nabídka od firmy FireTex s.r.o. za cenu 2 093 300 Kč vč. DPH.  

Jedná se o automobilovou stříkačku DAF 75 CAS, cisterna 4000 litrů, kabina 2 + 6 osob, pohon 4 x 4.  

 

Veřejné osvětlení 
Stavební povolení již vydáno. Proběhlo poptávkové řízení, na jehož základě byla vybrána firma Eltrastav s.r.o. 

za cenu 1 875 566 Kč vč. DPH. Nové osvětlení bude vybudováno v ulici pod OÚ a v oblasti nad hřištěm a 

k čistírně odpadních vod.  

 

Opravy komunikací, dotace od Středočeského kraje 

Opravy komunikací (pod OÚ a nad hřištěm) budou následovat po vybudování veřejného osvětlení. Na opravy 

získala obec dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 936 000 Kč. 

Vybudování veřejného osvětlení a opravy komunikací by měly proběhnout během letošního léta.  
 

ZÁSILKOVNA 
 

Obec se dohodla se společností Zásilkovna s.r.o. na zřízení samoobslužného výdejního místa „Z-BOX“. 

Umístění bude kousek od prodejny COOP cca uprostřed parkovacích stání. Nonstop provoz. Zásilku je možné 

nejen vyzvednout, ale také ji odeslat. Předpokládaný termín zprovoznění na přelomu května/června 2021. 
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ODPADY 
 

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO ROK 2021 
15. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 30. 10. a 27. 11. 

Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou  

 

BIOODPAD – SVOZY PRO ROK 2021 

15. 5., 29. 5., 26. 6., 24. 7., 21.8., 18. 9., 16. 10. a 13. 11. na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 

nebo do naplnění kontejneru 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD, ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY 
Vývoz se uskuteční v sobotu 2. října 2021 

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

 

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, obecni.urad@chrustenice.cz). 

 

Poplatek za svozy a psy je splatný do 31. 5. 2021.  

Platba je možná pouze bankovním převodem nebo složenkou. 

Číslo účtu: 0363826389/0800 Variabilní symbol: číslo popisné+1337 (popelnice), č.p.+1341 (psi) 

 

KNIHOVNA 
 

Otvírací doba   

 

Pondělí 17,00 – 18,30  

 

Více informací - http://knihovnachrustenice.cz  

Knihovní katalog: http://katalog.knihovnachrustenice.cz 

 

 

TJ CHRUSTENICE 
  

I přes dobu, která je těžká pro všechny, sport nevyjímaje, udržujeme sportoviště, hřiště, multifunkční hřiště 

a dětské hřiště připravené a provozuschopné.  Vše je uvolněno, jak vládní nařízení dovolí. Na dětském hřišti 

přibyly vrbové stavby a byly opraveny prolézáky. Multifunkční hřiště prošlo předsezónní úpravou – úprava 

písku. Připravena je nová šatna pro nejmenší.  

 

Oslavy 50 let TJCH 

Na termín 19. června 2021 se připravují oslavy 50 let TJCH. Uskutečnit by se měl fotbalový a volejbalový 

turnaj, večer se zábavou s živou hudbou. 

Věříme, že se epidemiologická situace natolik zlepší, že připravená akce proběhne. 

 
 

INZERCE 
 

Fyzioterapie Mgr. Vladěna Hrstková, Chrustenice 337, tel.: 727978686, 

e-mail: vladena_hrstkova@volny.cz 

___________________________________________________________ 

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 dubnu 2021. 
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