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POZVÁNKA
Květnová akce žen se uskuteční v pátek, 13. května 2016. Bude to
vycházka po obci s námětem „Útušice známé i neznámé“. Poznáme
současnost i minulost, co je dnes, i to, co již zaniklo. Vycházka je
vhodná i pro děti a potrvá nejméně dvě hodiny. Sraz v 17 hodin
u Pechanů.
Anna Kocourková

VODOVOD ÚTUŠICE
Dne 29.4.2016 byla stavba vodovodu předána do užívání Obci
Útušice. Od 1.5.2016 začíná zkušební provoz vodovodu. V této době
již je možné vodu odebírat. V rámci zkušebního provozu nebude
účtováno vodné.
Délka zkušebního provozu je určena stavebním povolením
na 6 měsíců. Po ukončení zkušebního provozu budou odečteny stavy
vodoměrů, proběhne kolaudace stavby a začne se s účtováním
vodného.
Voda v řadech splňuje veškeré požadavky na pitnou vodu. Rozbor
surové vody z vrtu i rozbor vody z hlavního řadu je možné stáhnout
na internetových stránkách obce Útušice:
http://www.utusice.cz/utusice/obecni-vodovod/.
Každý, kdo bude chtít připojit vodu do přípojky, musí kontaktovat
OÚ Útušice. Zástupce obce pak přípojku zprovozní.
V měsíci květnu budou ještě probíhat práce na nedodělcích (opravy
povrchů komunikací, zeleně atd.)
Ing. Václav Fink
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PROHLÍDKA ÚPRAVNY VODY A VODOJEMU
Obecní Úřad Útušice zve všechny zájemce na prohlídku stavby
stavebních objektů vodovodu, která se uskuteční v sobotu 21.5.2016
od 9:00 do 11:30 hod.
V této době si bude možné prohlédnout úpravnu vody (za plynovou
stanicí mezi Útušicemi a Robčicemi) a také vodojem (nad Robčicemi
směrem na Šlovice).
Ing. Václav Fink

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Po dokončení stavby vodovodu se zastupitelstvo obce Útušice
rozhodlo provést opravu dvou místních komunikací v obci Útušice,
které jsou dlouhodobě v nejhorším technickém stavu. Jedná se
o ulici nad Atmosem a ulici za školou.
V ulici nad Atmosem budou osazeny nové vpusti dešťové kanalizace
a částečně bude proveden nový povrch penetračním makadamem
a také bude proveden penetrační postřik.
V ulici za školou bude proveden penetrační postřik a na začátku
ulice bode položen nový asfaltový povrch pro vyrovnání komunikace
a její odvodnění. Tyto opravy by měly proběhnout v květnu a bude je
provádět společnost Silnice Chmelíř.
Ing. Václav Fink

ČOV ÚTUŠICE – OPRAVA
ČOV Útušice funguje bez větších oprav již více než 14 let. Po této
době je potřeba provést opravu vzduchovacích elementů. Z tohoto
důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo zprovoznit nejprve druhou
polovinu ČOV a poté provést opravu stávající části. Celkové náklady
na opravu budou činit cca 170 tis. Kč (nové dmychadlo, nátěr
nádrže, osazení vzduchovacích elementů).
Ing. Václav Fink

POPLATKY ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
Od měsíce května 2016 Obecní úřad Štěnovice vybírá poplatek za
pronájem hrobového místa na hřbitově ve Štěnovicích. Prosíme
nájemce hrobových míst, aby si předem ověřili číslo hrobu, případně
předložili původní nájemní smlouvu z roku 2011. Tento údaj je nutný
pro přesnou identifikaci hrobového místa.
Ing. Václav Fink
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
OÚ Útušice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih
a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pořádají v pátek, 20.
května 2016 sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.
Přijímány budou tyto druhy odpadů:
- zbytky starých barev, znečištěné plasty
a plechovky od barev;
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia,
pračky;
- lednice, sporáky, bojlery;
- všechny
druhy
baterií,
akumulátorů
a autobaterií včetně náplní;
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách;
- brzdové a nemrznoucí kapaliny;
- zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie;
- pneumatiky osobní a nákladní.
Sběrná místa:
ÚTUŠICE - před víceúčelovým sálem
ROBČICE - u hasičské zbrojnice.
Odpad ukládejte odděleně na označená místa POUZE VE ČTVRTEK, 19.
května. Ostatní odpad jako je azbest, objemný odpad (gauče, tvrzené
plasty, židle, stoly apod.) NEJSOU SBÍRÁNY.
Další informace poskytne OÚ Útušice nebo pracovníci AVE CZ s.r.o. na
telefonním čísle 377237364.
Ing. Václav Fink

SLAVNOSTI SVOBODY PLZEŇ 2016

Plzeň si jako jediná z velkých měst České republiky každoročně připomíná
osvobození americkou armádou v květnu 1945.
Několikadenní oslavy zahrnují bohatý kulturní program a letos
i novinku – Ride of Freedom – jízdu historické vojenské techniky
a veteránů. Program naleznete na www.slavnostisvobody.cz.
Ing. Václav Fink

strana 3

BEZPLATNÁ DAŇOVÁ SLOŽENKA
Finanční správa zavádí bezplatnou
daňovou složenku (označenou jako
Poštovní poukázka A – doklad V/DS),
která je od 1.3.2016 k dispozici na
všech pobočkách České pošty, s.p.
Slouží pro placení těchto
nejběžnějších daní občanů (fyzických
osob):
 Daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
 Daně z nemovitých věcí
 Daně z nabytí nemovitých věcí
 Daně z převodu nemovitostí,
a to bez poštovního poplatku, tedy zdarma.
Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní
poukázku A.
Možností, jak zaplatit daně, je samozřejmě více:
 Bezhotovostně – odesláním platby bankovním příkazem či
prostřednictvím internetového bankovnictví.
 Prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva – tzv. „SIPO“
 V hotovosti na pokladnách vybraných územních pracovišť finančních
úřadů.
Finanční úřad

Společenská kronika
V KVĚTNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
FEKLOVÁ Jitka
DOLANSKÁ Zdeňka
FAJT Zdeněk
PROKEŠ Lidumil

Robčice
Útušice
Robčice
Útušice

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚTUŠICE PŘEJÍ OSLAVENCŮM
VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ LÁSKY, ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI.
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