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JEDEME NA VÝLET
Vloni jsme podnikli zájezd do Českého Krumlova. Letos nabízíme
hned dva jednodenní výlety.
11.6.2022 - město Roudnice nad Labem, zámek, vinné sklepy
s degustací. Dále návštěva hory Říp, na zpáteční cestě zámek
Veltrusy s jeho zámeckou francouzskou zahradou. Návrat cca ve 20
hodin, cena 990,- Kč, na vstupné cca 300,- Kč. O Řípu platí, že každý
Čech se tam má alespoň jednou za život podívat!
15.10.2022 - Praha, návštěva Klementina - barokní knihovní sál,
Meridiánová síň, astronomická věž. Zúčastníme se plavby po Vltavě.
Poté je možno si vybrat buď návštěvu Národního muzea nebo
komentovanou prohlídku Olšanských hřbitovů. Cena 890,- Kč, na
vstupné cca 550,- Kč.
Oba zájezdy doprovází odborný průvodce.
Zájemci, hlaste se prosím do 15. dubna 2022 na telefoním čísle 736
409 408, nebo osobně p. A. Kocourkové.
Anna Kocourková

BIOLOGICKÝ ODPAD
Jak již mnozí z Vás zjistili, obec Útušice pořídila na biologický odpad
nové kontejnery. Kontejnery jsou v Útušicích umístěny na pozemku
za hostincem a v Robčicích u příjezdové cesty k vodojemu nad
závorou.
Vysoké kontejnery jsou určeny na větve a nízké kontejnery na ostatní
biologický materiál (tráva, listí atd.). Prosím o dodržování tohoto
rozdělení, usnadňuje to práci.
Prostor vedle ČOV v Robčicích již není určen pro ukládání
větví!!!
Ing. Václav Fink
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Protože se v Plzni za Tyršovým mostem
připravuje stavba kruhového objezdu,
dojde po dobu výstavby ke změně trasy
a jízdního řádu na trase autobusové
linky 421.
Ve směru do Plzně pojede autobus po
řádné trase jako doposud a zastávky
budou také zachovány.
Ve směru z Plzně pojede autobus z autobusového nádraží přes Bory
na dálniční přivaděč a poté přímo do Útušic. Zastávky v Plzni nejsou
doposud upřesněny.
Termín dopravního omezení stejně jako nový jízdní řád není doposud
jasný. Jakmile tyto informace dostaneme, budeme Vás informovat.
Předběžný termín zahájení prací je duben až květen 2022. V průběhu
výstavby bude uzavřen průjezd všech vozidel přes Tyršův most
(s výjimkou autobusové dopravy ve směru do Plzně). Objízdná trasa
pro osobní i nákladní dopravu bude přes Litice nebo přes Černice.
Ing. Václav Fink

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE NÁVSI V ÚTUŠICÍCH
Vážení spoluobčané, členové Zastupitelstva obce Útušice uvažují
o rekonstrukci návsi v Útušicích.
Před zadáním projekčních prací bychom rádi znali vaše podněty na
využití a úpravu návsi. V případě, že máte jakýkoli návrh, doručte jej
nejpozději do konce dubna papírově nebo emailem na obecní úřad.
K podnětu prosím přidejte jméno, adresu a kontakt na Vás pro
případné vysvětlení podnětu.
Vaše náměty budou poté projednány na zastupitelstvu a případně
budou sloužit jako podklad pro zadání projektů.
Ing. Václav Fink
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností PURUM s.r.o.
pořádají ve středu 27. dubna 2022 sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
➢ Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové,
převodové a mazací oleje, ostatní oleje
➢ Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
➢ Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie
sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např.
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
➢ Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
➢ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
➢ Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů
v příslušných nádobách
➢ Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
➢ Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
➢ Pneumatiky osobní (bez disků)
➢ Pneumatiky nákladní (bez disků)
➢ Olověné akumulátory
➢ Baterie
➢ Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
➢ Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní.
Sběrná místa: ÚTUŠICE

-

před víceúčelovým sálem

ROBČICE

-

před hasičskou zbrojnicí

Odpad ukládejte odděleně na označená místa pouze ve výše uvedený den.

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené
odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních
obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady
od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání) !!!
Ing. Václav Fink

strana 3

SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU
Obecní úřad Útušice ve spolupráci se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Plzeň pořádají ve středu 27. dubna 2022 sběr
objemného odpadu.
Stanoviště: Útušice – prostor před víceúčelovým sálem,
Robčice - prostor před hasičskou zbrojnicí.
Odpad ukládejte pouze do přistaveného kontejneru!
Patří sem:
• použitý nábytek ROZEBRANÝ NA
JEDNOTLIVÉ DESKY – z důvodu
menšího objemu
• koberce
• linolea
• matrace
• dveře
• textilie
• sportovní potřeby (lyže, sáňky,
kola)

Nepatří sem:
• komunální odpad, který patří do
klasické popelnice
• stavební suť, výkopová zemina
• odpad z podnikatelské činnosti
• autosedačky, nárazníky
veškerý nebezpečný odpad a
elektrozařízení (lednice, televizory,
počítačové monitory, zářivky a
výbojky, autobaterie, zbytky barev
apod.).
Ing. Václav Fink

Společenská kronika
V DUBNU SLAVÍ VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PYTLÍKOVÁ Jarmila
Robčice
KOPTÍKOVÁ Miroslava
Útušice
JANDOŠOVÁ Alena
Útušice
BENDA Josef
Útušice
PELOUCH Zdeněk
Útušice
KOTALOVÁ Vladimíra
Útušice
PECHAN Jaromír
Útušice

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