ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU LETINY
za období od 17. 12. 2019 do 16. 3. 2020
Obecní úřad Letiny
- předložil příslušným ministerstvům, úřadům a institucím všechny požadované statistické
výkazy. Pro zajímavost: v r. 2019 bylo v obci vyprodukováno téměř 147 t komunálního odpadu,
27 t objemného odpadu, 5,5 t papíru, 12 t skla. 11 t plastů a více než 3 t kovového odpadu.
- zaslal Státnímu pozemkovému úřadu sdělení o možnostech převodu pozemku parcelní č. 1/8
v k. ú. Chocenický Újezd (druh: zastavěná plocha a nádvoří) z hlediska územního plánu a
případného předkupního práva obce
- zaslal Státnímu pozemkovému úřadu pravidelné sdělení o využití bezúplatně převedených
pozemků původně evidence PK poz. č. 88 a p. č. 91 v k. ú. Letiny
- povolil paní Michaele Hofrajterové kácení 3 dřevin (2 bříz a 1 borovice) na pozemku parc. č.
v k. ú. Letiny
- vydal usnesením povolení kácení 1 dřeviny ořešáku královského na pozemku paná Hedviky
Lesové parc.č. 85/8 v k. ú. Letiny
- zajistil další 4 sociální pohřby zemřelých na území obce
- obdržel dokument o Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci „Napojení vrtu HJ1/A pro obec Letiny“
- informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Bzí a Chocenický Újezd dne 17.
3. 2020 v době od 7:30 do 15:00 hod. a v obci Svárkov dne 3. 4. 2020 v době od 7:30 do 11:00
hod.
Základní škola a mateřská škola Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
- předložila zřizovateli účetní rozvahu, výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2019, výsledek
hospodaření za r. 2019 a protokol o provedené inventarizaci a požádala zřizovatele o schválení
roční účetní uzávěrky za r. 2019
- oznámila konání zápisu do 1. ročníku základní školy, který by měl proběhnout 1. 4. 2020
Městský úřad Blovice
odbor stavební a dopravní
- vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – přechodnou úpravu provozu na
komunikacích obce s rozšířenou působností Blovice na základě žádosti spol. GASSPO pro
označení pracovního místa během zajišťování oprav plynárenského zařízení v r. 2020
- vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – přechodnou úpravu provozu na
komunikacích obce s rozšířenou působností Blovice na základě žádosti spol. Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec, a.s., pro označení pracovního místa během zajišťování oprav
vodovodního a kanalizačního vedení v r. 2020
- zveřejnil informaci o návrhu výroku územního rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 88, parc.
č. 87/4 a parc. č. 87/6 v k. ú. Letiny
- vydal územní souhlas na výměnu stávajícího oplocení u objektu Letiny č.p. 64 na pozemku
parc. č. st. 71 v k. ú. Letiny (majitele Pavla Nocara)
- rozhodnutím schválil stavební záměr Dr. Ing. Zbyška Nového a Ing. Romany Blažkové na
stavbu zahradního skladu a dílny na pozemcích st. p. č. 24 a parc. č. 862/1 v k. ú. Svárkov
- zaslal oznámení o zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby přístřešku na auta a kůlnu
na pozemku parc. č. st. 12 v k. ú. Svárkov
odbor životního prostředí
- vydal rozhodnutí na žádost p. Luďka Makového, bytem Plzeň, o schválení stavebního záměru
vrtané studny na pozemku parc. č. st. 6/1 v k. ú. Chocenický Újezd a vydal povolení k nakládání
s podzemními vodami a jejich odběru z vrtu o maximální hloubce 30 m a vrtného průměru 160
mm

- vydal rozhodnutí na žádost Sportovního rybníka v Letinech, kterým stanovuje odchylný
postup při ochraně kormorána velkého na pozemku parc. č. 246/9 v k. ú. Letiny na Letinském
velkém rybníku
- vydal rozhodnutí o schválení opatření pro případ havárie pro areál pivovaru v obci Letiny č.p.
66, tzv. havarijního plánu Akciového pivovaru Letiny
- oznámil zahájení řízení na zřízení vodního díla „Napojení vrtů HJ1/A pro obec Letiny“
- zaslal oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby „vrtaná studna“ na pozemku parc. č.
46/1 v k. ú. Svárkov
- vydal kolaudační souhlas pro Klatovské rybářství – správu, a.s., o povoleném účelu užívání
stavby „Odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů rybníka Mlýnský“ v k. ú. Chocenický Újezd
Státní pozemkový úřad
- zveřejnil oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc. č. st. 1/8 v k. ú. Chocenický Újezd
a současně vyzval k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby nejpozději do
13. 5. 2020
Mikroregion Úslava
- uspořádal rozšířené jednání představenstva, na kterém bylo navrženo požádat o dotaci
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na pořízení velkokapacitního
stanu o velikosti 10 x 15 m včetně osvětlení a 20 ks pivních setů. Předpokládané náklady činí
270.000 Kč vč. DPH, v případě úspěšnosti by dotace byla 162.000 Kč a k dofinancování obcím
zbyde 148.000 Kč. Pro Letiny by dofinancování činilo 11.884 Kč
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí
- oznámil přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, které mělo proběhnout ve dnech 18. 3.
a 19. 3. 2020, ale vzhledem k současné situaci byl audit odložen zatím bez určeného náhradního
termínu
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
- zaslal prostřednictvím ORP Blovice plán revizí údajů katastru nemovitostí a obnovy
katastrálního operátu novým mapováním. V okrese Plzeň – jih letos proběhne digitalizace
katastrů Horšice, Újezd u Horšic a Komorno.
Sbor dobrovolných hasičů Letiny
- v počtu 6 členů navštívil dne 7. 3 2020 naši německou družební vesnici Mittelpöllnitz na jejich
pozvání u příležitosti vysvěcení jejich nového hasičského auta
Vláda ČR
- vyhlásila dne 12. 3. 2020 od 14:00 hod. nouzový stav platný po dobu 30 dnů; v období od
14.3. do 18.3.2020 byla zavedena dočasná ochrana vnitřních hranic ČR, v období od 16. března
2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a
Rakouskou republikou a vzdušné hranici, nejprve bylo omezeno shromažďování osob nad 30,
včera bylo vyhlášeno omezení pohybu osob od 16. 3. 2020 od 0:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00
hod.
Zapsala dne 16. 3. 2020
Lenka Bočanová

