INFORMAČNÍ LIST
OBECNÍHO ÚŘADU VE STRACHOTÍNĚ Č. 1/2018

Poplatky za popelnice a psy:
Poplatky za svoz odpadu (popelnice) a poplatky za psy se budou vybírat od 9.4.2018
(z důvodu nedodání potřebných podkladů pro slevy) do 31.5.2018. Tyto poplatky
můžete zaplatit:
- V hotovosti v kanceláři účetní p. Krejčí na obecním úřadě, a to v úředních
dnech pondělí a středa od 8.00 – 12.00 hod. od 13.00 do 17.00 hod.
- Bezhotovostně na účet 8229651/0100, desetimístný variabilní symbol:
1340000xxx (místo xxx doplňte svoje číslo popisné nebo evidenční, např.
1340000294, 1340000087)
Výši poplatku Vám můžeme sdělit v úřední dny na telefonní dotaz na čísle
519 415 720 nebo na dotaz e-mailem: strachotin@strachotin.cz.

Informace STKO, spol. s r.o. Mikulov
Žádáme občany, aby si pečlivě zkontrolovali nádoby
na odpad (všechny popelnice, do kterých ukládají
odpad z domácností), zda jsou všechny označeny kódy následovně:
- nádoby na tříděný odpad (papír, plast, BIO) jsou opatřeny čipovými kódy na
její zadní straně ve spodní části mezi kolečky.
- u papíru a plastu je čipový kód ve formátu: STKO00011111.
- u BIO je čipový kód ve formátu: STKO00002222.
- nádoby na směsný odpad jsou opatřeny 5místným čárovým kódem, a to
z boku nádoby.
V případě, že na popelnicích uvedené označení chybí nebo jsou nějak poškozené,
nahlaste tuto informaci na firmu STKO, spol. s r.o. tel. 519 511 456, e-mail:
isno@stko.cz případně na vašem Obecním úřadě do 4. 4. 2018.
Upozorňujeme, že svozová společnost nebude vysypávat neoznačené nádoby.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Dále oznamujeme občanům, že v sobotu 31.3.2018 budou sběrné dvory (i v obci
Strachotín) zavřeny!
STKO, spol. s r.o. – Vaše svozová společnost

DSO: ČOV Strachotín – Popice informuje:
Vzhledem k množícím se dotazům, kdy a jak platit za stočné:
- na základě sestav o odečtech vody z vodoměrů Vodovodů a kanalizací, a.s.
Břeclav za rok 2017 budou zasílány jednotlivě faktury, které bude možné platit
převodem na účty (variabilní symbol číslo faktury), případně i v hotovosti na
pokladnách OÚ Strachotín a OÚ Popice
- stejně tak i v případě nahlášených stavů soukromých studní s podružnými
vodoměry
- v případě, že ze strany odběratele služby ČOV nedojde k nahlášení stavu
soukromé studny či jiného zdroje vody a není napojen na veřejný vodovod bude
účtováno směrným číslem dle zákona s přepočtem na počet osob přihlášených na
dané nemovitosti viz vyhláška č. 428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, Příloha 12, Směrné číslo roční spotřeby vody.
Ve fakturované částce budou samozřejmě promítnuté zálohy, které si jednotliví
občané a majitelé nemovitostí platí.
Faktury budou rozesílány po zpracování sestav - předpokládaný termín
Popice – duben 2018, Strachotín – červenec až srpen/2018.
Vyzýváme majitele nemovitostí, kteří se stále ještě přes výzvy nepřipojili ke
kanalizační síti, aby tak učinili co nejdříve. Vyhnou se zbytečným sankcím ze
strany provozovatele ČOV a odboru životního prostředí při MÚ Hustopeče.

Zasílání důležitých zpráv z hlášení rozhlasu prostřednictvím SMS
Kdo z občanů by měl o tuto službu zájem, která je zdarma, ať nahlásí na Obecní
úřad ve Strachotíně (tel.: 519 415 720) jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu.
Popř. může tyto informace napsat na lístek a vhodit do schránky na budově
obecního úřadu (vpředu bílá, vzadu hnědá) nebo tyto informace zaslat na e-mail:
strachotin@strachotin.cz.

Již 5. ročník úklidové akce „My pro vodu – voda pro nás“!!
Se uskuteční na různých místech povodí Moravy a Dyje v první polovině
dubna.
Pro Strachotín je vyhrazen termín sobota 14.4.2018, sraz dobrovolníků je
v 8.30 hod na parkovišti u ČOV Strachotín na konci ulice Šakvické.
Hlavním cílem akce není jenom vyčistit co nejvíce kilometrů břehů a přispět tak
k čistému okolí potoků a řek, ale zejména veřejnosti připomenout význam vody
pro život a nutnost o vodu a vodní
prostředí pečovat. Do úklidu se
zapojí dobrovolníci z řad ochránců
přírody, studentů nebo zástupců
různých
zájmových
sdružení.
Nebudou chybět rodiny s dětmi,
učitelé a žáci základních škol.
Všem
účastníkům
zajistíme
pracovní pomůcky – pracovní
rukavice a pytle, nebude chybět
drobné občerstvení, a zajistíme
svoz a odvoz nasbíraného odpadu.
Všichni zájemci, kteří by se do této úklidové akce chtěli zapojit, jsou srdečně zváni.
Prosíme, kontaktujte p. Gutmanovou Jarmilu pro nahlášení počtu zájemců, případně
pro další informace, a to na telefon +420 607 242 960. Přijít můžete samozřejmě i
bez registrace.

Prodejna Jednoty COOP Strachotín
otvírací doba v době velikonočních svátků:
Pátek 30. března 6.00 – 11.00 hod.
Sobota 31. března 6.00 – 11.00 hod.
Neděle 1. dubna – zavřeno
Pondělí 2. dubna - zavřeno

Veřejné osvětlení a rozhlas
Žádáme občany, aby v případě, že na jejich ulici nesvítí světlo veřejného osvětlení
nebo nehraje rozhlas, toto co nejdříve nahlásili na obecní úřad, a to na tel. č.:
519 415 720 nebo 607 874 267, popř. e-mailem: strachotin@strachotin.cz. Nebo
mohou tuto informaci mohou napsat na lístek a ten vhodit do schránky u obecního
úřadu.

Nejbližší akce

VÝSTAVA VÍN
Vinařský spolek Strachotín Vás srdečně zve na Výstavu vín, která se
koná v sobotu 28. dubna v sále obecního úřadu. Vstupné zahrnuje
vstupenku, katalog, skleničku a ochutnávku všech hodnocených vín.
Občerstvení je zajištěno. K poslechu hraje od 15.00 hod. cimbálová
muzika. Srdečně zveme všechny přátele dobrého vínka.

DEN MATEK
Obec Strachotín a strachotínský soubor Habánek
Vás srdečně zvou na DEN MATEK, který se bude
konat v neděli 13. května od 15.00 hod. v sále
obecního úřadu.

KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY
VÁM PŘEJE
OBECNÍ ÚŘAD STRACHOTÍN

