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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. 

Přehled činnosti za volební období 2018 – 2022

Multifunkční hřiště
V roce 2019 bylo ve sportovním areálu vybudováno multifunkční hřiště. Na nové, v případě potřeby 
osvětlené,  moderní  hrací  ploše  si  přijdou  na  své  milovníci  zejména  míčových  sportů:  fotbalu, 
nohejbalu,  basketbalu,  volejbalu,  tenisu…Čas ukázal,  že  to  byla  dobrá investice,  neboť hřiště  je 
hojně využíváno.
Následně bylo obnoveno dětské hřiště a vedle areálu byly zřízeny parkovací plochy, které v areálu 
dlouhodobě chyběly.

Opravy místních komunikací
První opravy komunikací proběhly v roce 2021. Z velké části byly hrazeny z dotace Středočeského 
kraje.
V letošním roce budou opravy místních komunikací pokračovat. Na základě výběrového řízení byly 
vybrány  2  firmy  na  opravu  celkem  4  úseků.  Předpokládané  náklady  budou  cca  4,5  mil.  Kč. 
Realizováno bude v následujících měsících tohoto roku. Na část těchto oprav, kde je to vhodné, bude 
podána žádost na dotaci ze Středočeského kraje.

Veřejné osvětlení
Nové  veřejné  osvětlení  v  ceně  2,2  mil.  Kč  bylo  vybudováno  souběžně  s  opravami  místních 
komunikací. Zkolaudováno bylo v lednu 2022. Ve dvou oblastech (Pece a okolí hřiště) bylo pokusně 
nastaveno noční vypínání některých svítidel v době od 23 hodin do 5 hodin. Vzhledem k protichůd-
ným požadavkům spoluobčanů nebude jednoduché najít kompromis, který sníží světelný smog
a zároveň nesníží  pocit  bezpečí.  Bude nutné vzít  v úvahu i nárůst ceny za energie,  se kterou se 
v současné době všichni potýkáme. 

Hasičská zbrojnice, hasičské auto
Mezi velké akce patřila přístavba zázemí hasičské zbrojnice. Cena byla 3 mil. Kč a výstavba trvala
3 měsíce.
Z důvodu co nejnižších nákladů na provoz budovy bylo pro vytápění zvoleno tepelné čerpadlo.
Dále byla za 2 mil. Kč pořízena automobilová stříkačka DAF 75 CAS s cisternou 4000 litrů, 
s pohonem všech kol a kabinou pro 8 osob.  
Chrustenická jednotka dobrovolných hasičů je připravena pomoci při živelných událostech nejen
v obci Chrustenice, ale i v sousedních obcích. Například začátkem července zasahovala společně
s dalšími jednotkami při požáru výškové budovy v Berouně.
V současné době jednotka pracuje opravdu dobře a má spoustu dobrých výsledků.
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Splašková kanalizace „Dolejší alej“ 
V současné době stále probíhá administrativně náročné výběrové řízení na zhotovitele. Firmy o rea-
lizaci mají zájem a věříme, že se do konce roku 2022 podaří vhodnou firmu vybrat. Jedná se o pos-
lední oblast, kde v obytné části obce chybí splašková kanalizace. Na tento projekt má obec finanční 
prostředky dlouhodobě vyhrazeny.

Drobné stavby 
Po celé obci byly z části zrekonstruovány, z části nově vybudovány kontejnerová stání na tříděný 
odpad.
Oprava kříže nad obcí. Kříž, který stojí nad obcí již po dlouhá léta a je její neodmyslitelnou součástí, 
byl ve špatném technickém stavu. Po dlouhé debatě byl vzhledem k možnostem a životnosti zvolen 
jako materiál kov. Kříž tak bude i nadále součástí obce.
Za účelem zvýšení nosnosti, byl vyztužen most přes Kačák vedoucí k ČOV, kam v rámci technologie 
zajíždějí těžká vozidla údržby. Dále tímto byla také zajištěna dostupnost pro záchranný systém ČR.
Ve sportovním areálu byly zřízeny nové toalety, které odpovídají současným hygienickým normám. 
Nově  je  také  zajištěno  vytápění  zázemí  areálu  tepelným  čerpadlem,  které  nahradilo  stávající 
neekonomické vytápění přímotopy. 

Údržba obce
Byl  zakoupen  malotraktor  české  výroby.  Při  výběru  byla  zohledněna  především  celoroční 
využitelnost malotraktoru pro údržbu. Přihlédnuto bylo i k rozměrům a specifickým místům v obci. 
Současně byl zakoupen vlek a radlice na sníh. Jako další možná přídavná zařízení k údržbě, byl 
dokoupen štěpkovač, mulčovač a jako úplná novinka sypač inertních materiálů. Dále byl obměněn
i sekací traktor. Pro stroje a další techniku bylo upraveno a rozšířeno zázemí (plechové garáže). 
V současné době má obec moderní a plně využitelnou techniku na celoroční údržbu.

Územní plán
Nový územní plán byl schválen 21. června 2021. Území pro výstavbu rodinných domů zůstalo ve 
stejném rozsahu jako v roce 2004. Byly velmi omezeny plochy pro výstavbu průmyslových hal.

Zkapacitnění dálnice D5, měření hluku 
Obec Chrustenice měla zásadní připomínky k rozšíření dálnice na celkem 6 jízdních pruhů. Jednalo 
se  především  o  řešení  hluku,  neboť  stávající  protihlukové  zábrany  jsou  nedostatečné.  Dalším 
problémem je nedostatečná dopravní návaznost na obchvat Prahy.
V červnu 2021 proběhla měření hluku na vlastní náklady v obcích Chrustenice, Loděnice a Vráž. Na 
některých stanovištích byly hlukové limity překročeny. Výsledky měření budou využity při jednání 
o možném zkapacitnění dálnice D5.

Informovanost spoluobčanů 
Na webových stránkách obce je nově zřízen rozklikávací rozpočet obce a portál občana. Velmi se 
osvědčil mobilní rozhlas (zasílání sms zpráv). Počet registrovaných spoluobčanů stále roste.

Školství
V  minulém  volebním  období  obec  Chrustenice  významně  přispěla  na  rozšíření  kapacity  ZŠ 
Loděnice. Stávající mateřská škola v Chrustenicích je kapacitně na maximu, proto také obec finančně 
podporuje Lesní školku. Rodičům a jejich dětem se tak rozšiřuje možnost předškolního vzdělávání.

Péče o seniory a nemocné spoluobčany  je  zajištěna Farní charitou  a společností  Včelka (dříve 
Senior Care), kterým obec přispívá na jejich provoz.

Společenský život v     obci  
Za přispění obce, spolků (hasiči,  fotbalisté) a spoluobčanů je každoročně uspořádáno mnoho akcí 
především pro děti, například sportovní den, dětský den, lampionový průvod atd.

Všem dobrovolníkům patří velké poděkování!



Volby do zastupitelstva obce Chrustenice a do Senátu Parlamentu České republiky

1. Volby do zastupitelstva obce Chrustenice a do Senátu se uskuteční:
o v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
o v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Druhé kolo voleb do Senátu (pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů) se 
bude konat 

o v pátek dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
o v sobotu dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu
v Chrustenicích, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice.
3.  Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy  prokáže  svou  totožnost  a  státní  občanství  České  republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu obdrží volič ve 
dnech druhého kola přímo ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství  
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.

ODPADY

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO 2. POL. ROKU 2022
15. 10., 12. 11. a 10. 12.  
Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou. 

BIOODPAD – SVOZY PRO 2. POL. ROKU 2022
1. 10. a 29. 10.  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 8. října 2022
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).

I  přes  výše uvedenou snahu o co nejbližší  a  nejkomfortnější  třídění  odpadů se v současné době 
navyšuje počet lidi, kteří vhazují svůj komunální odpad do veřejných košů, které jsou rozmístěny po 
obci a nejsou k tomuto primárně určeny. 

Portál občana

Představujeme nově zřízený PORTÁL OBČANA. Jedná se o elektronickou komunikaci s úřadem, 
kdy si téměř vše vyřídíte z domova i mimo úřední hodiny. Portál podporuje varianty autorizace
s  odpovídajícím  stupněm  zabezpečení.  Využijete  digitální  cesty  k  přihlášení  psa,  zaplacení 
odpadů, podání žádostí i řešení dalších situací. Hlavní výhodou je nepřetržitá dostupnost úřadu 
kdykoliv a z jakéhokoliv místa.  K připojení  do portálu vám stačí přístup k internetu a libovolný 
webový prohlížeč. Získáte tak aktuální přehled o stavu vašich žádostí, přehled o poplatcích, které jste 
již uhradili i těch, jejichž platba vás čeká. 
Ověření (prokázání totožnosti) při „vstupu“ do Portálu občana probíhá pomocí Identity občana. Ta 
od roku 2021 zahrnuje i možnost ověření prostřednictvím bankovní identity. V praxi to znamená, že 
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do portálu  se  dostanete  stejným přihlášením,  jaké  využíváte  ke  vstupu  do svého  elektronického 
bankovnictví. 
Po přihlášení se vám přehledně zobrazí základní strukturované informace. Díky autentizaci jsou
v nich již předvyplněné základní identifikační údaje, a tak nemusíte vše pracně vypisovat.
Další výhoda formulářů tkví v automatickém propojení vyplněných dat do obcí využívaného systému 
GINIS, což významně zkrátí dobu vyřízení všech požadavků. 
Portál občana umožňuje pohodlně elektronicky platit poplatky pomocí QR kódů i dalších nástrojů.
Adresa:  portal.chrustenice.cz
 
KNIHOVNA

Otvírací doba
Pondělí: 17,00 – 18,30
2. neděle v měsíci: 17,00 – 18,00  (nedělní termíny: 9. 10., 13. 11., 11. 12.)   
Více informací - http://knihovnachrustenice.cz 
Knihovní katalog: http://katalog.knihovnachrustenice.cz 

Lampionový průvod 

Srdečně zveme na tradiční lampionový průvod, který se bude konat 5. 11. 2022.
Sraz v 17,30 u restaurace Na Kovárně.

Další kulturní akce 
Rozsvícení vánočního stromu – 27. 11. 2022. 

Termín Mikuláše v Chrustenické šachtě bude znám v průběhu listopadu. 
Pro bližší informace sledujte web a facebook obce Chrustenice.

INZERCE
Dovoz – odvoz sutě, štěrky, písky, beton, bioodpad, skládání hydraulickou rukou do 1,8 t. Nakládání 
s odpady, Robert Lhoták, Chrustenice, 608 942 464

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

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

Investování a spoření do fyzického zlata a stříbra, poradenství
Klientům  nabízím  způsob,  jak  ochránit  majetek  a  úspory  před  inflací.  I  v  době  ekonomické 
nestability lze zajistit výnos a tvořit rezervy efektivně, dle individuálních možností a potřeb klienta.
Ing. Jana Havlíková - Tel. 724 133 057, e-mail: jana.havlikova@goldengate.cz, Chrustenice 225

Masáže - rehabilitační, sportovní, relaxační. 
Individuální cvičení podle metody Spira Stabilisation - rehabilitace páteře po výhřezu, při skolióze, 
odstranění bolesti. Více informací a objednání na www.masaze-chrustenice.cz, 
Ing. Peter Mančík, Chrustenice 181, tel. 602 284 492

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 září 2022.
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