Informace z Obecního úřadu
10.7.2019
* Zdravotní středisko Všetaty oznamuje dovolenou od 12.7. - 26.7. Akutní případy ošetří
v úterky ve Lhotě (tel. 326 971 009), ostatní dny v Chrástě (315 696 002)
* Zdravotní středisko Všetaty má nové ordinační hodiny:
Po – Čt:
07:30 – 11:30 nemocní, 11:30 – 12:30 na objednání – MUDr. Hrnčířová E.
Pá:
13:00 – 16:00 nemocní, 16:00 – 17:00 na objednání – MUDr. Baran Luboš
Odběry: Po-Čt: 07:00 – 08:00
* Žádáme občany, kteří se rozhodli třídit, aby postupovali následujícím způsobem: plastové
obaly vhazovali do žlutých kontejnerů, papír do modrých, kartony a tetrapaky od nápojů do
černého s oranžovým víkem pouze u rybníka, kovy do černého pouze u rybníka a sklo do
zeleného taktéž u rybníka. Pokud je kontejner plný, popojděte 200 metrů a naleznete další
hnízdo. Co lze sešlápnout a zmenšit tím objem, prosím sešlápněte před vhozením. Dále
prosíme nenoste nám k úřadu papírové tašky z Lidlu s nevymytým odpadem, kde jsou plasty,
sklo i kovy dohromady, nevymyté, se zbytky maskarpone, tatarky, majonézy, … po pár dnech
to silně zapáchá. Třídím to já s Luckou, co sem nepatří za vás nosíme k rybníku. Děkujeme za
pochopení.
* Dne 30.6. v 10:00 do odvolání vyhlásil Středočeský kraj výstrahu „Doba zvýšeného
nebezpečí požárů“. V tomto období je v těchto místech: - lesní porost a jeho okolí do
vzdálenosti min 50m, souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, zemědělské
obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení,
zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m, stohy sena a slámy a jejich
okolí do vzdálenosti 100 m, zakázáno:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování
hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat
do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm,
podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný
správní delikt podle zvláštních právních předpisů.

