
 
 
 
 

 
 

      
Obecní úřad Petrovice u Sušice 

• INFORMACE  3/2022 
Veřejné jednání ZO Petrovice u Sušice 
  se koná dne 14.9.2022 od 19.30 hod. 

v restauraci „U Luhanů“ 
 
 

• Program :         
• Zahájení 
• Kontrola usnesení a zprávy z porad za období 11.7., 15.8. a 5.9.2022 
• Rozpočtová opatření č. 4-7/2022 
• Zpráva o hospodaření v lesích za období 1-8/2022 
• Schválení dodatku č. 122 ke smlouvě se spol. Rumpold-P s.r.o. 
• Schválení směrnice č. 1/2022 k prodeji, oceňování, pachtu a pronájmu pozemků 

ve vlastnictví obce Petrovice u Sušice 
• Prodej pozemku p.č. 184/4 v k.ú. Petrovice u Sušice o výměře 108 m2 
• Prodej části pozemku p.č. 55/7 v k.ú. Petrovice u Sušice o výměře 102 m2, nově 

označeného jako p.č. 55/32 dle geom. plánu č. 439-95/2022 
• Prodej části pozemku p.č. 55/7 k.ú. Petrovice u Sušice o výměře 227 m2 
• Prodej pozemku p.č. 805 v k.ú. Petrovice u Sušice o výměře 35 m2 
• Směna pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Dolní Kochánov p.č. 64/4 o výměře 

1870 m2 a část p.č. 142 o výměře 406 m2 nově označený jako p.č. 142/3 dle 
geom. plánu č. 39-131/2022, za pozemky ve vlastnictví třetí osoby p.č. 15/4 o 
výměře 1290 m2 a p.č. 147 o výměře 986 m2 v k.ú. Dolní Kochánov 

• Směna pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Jiřičná p.č. 323 o výměře 107 m2 a 
p.č. 21/7 o výměře 31 m2, za pozemek ve vlastnictví třetí osoby p.č. 122 o 
výměře 683 m2 v k.ú. Jiřičná 

• Kupní smlouvy č. 334, 336/2022 a 16/2023 se spol. ARBO, spol. s r.o. na nákup 
komunální techniky  

• Schválení smlouvy na zpracování LHP pro LHC Obecní lesy Petrovice se spol. 
Plzeňský lesprojekt, a.s. 

• Zpráva finančního výboru, kontrolního výboru a kulturní komise 
• Diskuse 
• Návrh usnesení 
• Závěr 

 
 

Jiří Bejvl, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informace pro občany: 

 

• Ve dnech 23. a 24.9.2022 budou probíhat volby do zastupitelstev obcí.  
Volební obvody: Petrovice – budova obecního úřadu 
                            Svojšice – hasičská zbrojnice 
 
V případě neobdržení volebních lístků do schránky je bude možno vyzvednout 
v den voleb ve volební místnosti. 
 
Pokud máte např. zdravotní nebo rodinné důvody, můžete požádat o hlasování      
u vás doma do přenosné volební schránky. Info na tel. 376 588 132.  

 

 

• Dne 8.10.2022 bude od 8.00 do 10.00 hod. probíhat sběr nebezpečného odpadu a 
elektroodpadu. Kontejnery budou přistaveny v Petrovicích na hřišti.  
 
 

• Od 1.10.2022 do 31.3.2023 – období kácení dřevin mimo les – žádosti o povolení 
kácení je možno vyzvednout na obecním úřadě nebo vytisknout z webových 
stránek obce www.petroviceususice.cz. 
 
 

• Žádáme občany o nahlášení stavů vodoměrů do konce října na tel. č. 376 588 132 
nebo email: obec@petroviceususice.cz, případně na žádost provedou odečet 
zaměstnanci obce. Faktury za vodné budou vystaveny v listopadu. 

 

• Od 1.10.2022 bude zprovozněn Z-BOX (samoobslužné výdejní místo Zásilkovny) 
umístěný na návsi v Petrovicích. 
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