
 
 
 
 
 
 

 
     Obecní úřad Petrovice u Sušice 

• INFORMACE  5/2022 
Veřejné jednání ZO Petrovice u Sušice 
  se koná dne 14.12.2022 od 19.00 hod. 

v restauraci „U Luhanů“ 
 

• Program :         
• Zahájení 
• Kontrola usnesení a zprávy z porad za období 31.10. a 28.11.2022 
• Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2022 
• Návrh rozpočtu obce na rok 2023 
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025 
• Zpráva o hospodaření v lesích za období 1-11/2022 
• Pronájem místnosti v č.p. 34 Petrovice u Sušice budova OÚ (tělocvična) 
• Pronájem areálu u požární nádrže v Petrovicích u Sušice 
• Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji na rok 2023 
• Schválení dodatků ke smlouvě se spol. Rumpold-P s.r.o. na rok 2023 
• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2023 Oblastní charitě Sušice 
• Revokace usnesení bod č. 255 ze dne 14.9.2022 – rozhodnutí o směně 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, 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 

• Prodej části pozemku p.č. 2/3 k.ú. Jiřičná, nově označeného jako p.č. 2/4           
o výměře 96 m2  

• Pacht pozemku p.č. 559/2 k.ú. Petrovice u Sušice o celkové výměře 4924 m2 
• Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Sušice o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství 
• Jmenování předsedy a členů inventurní komise 
• Schválení pravomoci starosty k provádění rozpočtových opatření 
• Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2023 
• Diskuse 
• Návrh usnesení 
• Závěr 

 

Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice přeje všem občanům příjemné 

prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. 
                                           

 

Jiří Bejvl, starosta 
 

 

 

 

 



 

Informace pro občany: 
 

• Ve dnech 23. – 30.12.2022 bude obecní úřad uzavřen.  
 

• Hotovostní platby do pokladny budou vybírány do 21.12.2022, platby na rok 2023 
od 2.1.2023. 
 

• Prodej vánočních stromků: 14. – 16.12.2022 od 14.00 – 17.00 hod. u p. Valvody, 
Petrovice u Sušice č.p. 72. 

 

• 31.12.2022 se koná SILVESTROVSKÝ POCHOD NA VLČÍ JÁMY, sraz v 9.30 hod.   
na návsi v Petrovicích. 

 

• 31.3.2023 končí období kácení dřevin stojících mimo les, žádosti o povolení kácení 
budou přijímány do konce února 2023. 

 

• Ve dnech 13. a 14.1.2023 budou probíhat volby prezidenta ČR, případné 2. kolo 
bude probíhat ve dnech 27. a 28.1.2023. 
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.  
 

• Na základě navýšení cen služeb spol. Rumpold s r.o. bude od 1.1.2023 navýšen 
poplatek za svoz komunálního odpadu na 800,- Kč/osobu či rekreační objekt. 

 

• Žádáme místní majitele penzionů a restaurací, aby si laskavě své pytle                            
s podnikatelským odpadem ponechávali u svých provozoven a nevozili je              
ke kontejnerům na odpad. 

 
 
 

 
                                           
 
 

 


