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Obecní úřad Prosenická Lhota

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám novinky z obecního úřadu.
Rádi bychom Vás informovali, že státní pozemkový úřad zahájil komplexní
pozemkovou úpravu v katastrálním území Prosenická Lhota, jejímž cílem je uspořádání
vlastnických vztahů a vytvoření nové digitální katastrální mapy. Jedná se o území tzv.
extravilánu obce, tj. mimo obytné území. V KÚ Prosenická Lhota nyní započaly přípravné
práce, a to analýza území, geodetické zaměření skutečného stavu terénu a stanovení obvodu
pozemkových úprav. Zahajovací schůze proběhla 27. února. Komplexní pozemková úprava
v katastrálním území Luhy u Prosenické Lhoty je rovněž zahájena, a to od 18.2.2019.
Všichni dotčení vlastníci budou informováni doporučeným dopisem s datem zahajovací
schůze, která proběhne za účasti pracovníků z pozemkového úřadu a zpracovatelské firmy
v březnu/dubnu 2019.
Dále Vás informujeme, že zastupitelstvo obce Prosenická Lhota schválilo novou
„Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Prosenická Lhota“. Vyhláška je zveřejněna na pevné i elektronické
úřední desce a obsahuje informace o nakládání s komunálním odpadem. Na webových
stránkách obce, tj. http://www.prosenickalhota.cz/index.php/odpady-a-sberny-dvur můžete
nalézt detailnější informace o možnostech nakládání s komunálním odpadem včetně nově
vzniklého sběrného místa – sběrný dvůr v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě.
Pravidelný svoz elektrozařízení a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 6. dubna v
jednotlivých osadách obce Prosenická Lhota, tj. Luhy 8:15-8:25, Klimětice 8:30-8:40,
Suchdol 8:45-9:00, Břišejov 9:05-9:20, Prosenice náves 9:25-9:35, Prosenická Lhota u OU
9:40-10:05. Tímto odpadem jsou: veškerá elektronika, vyřazené elektrické spotřebiče,
baterie, pneumatiky, obaly od barev apod. Uvedený odpad je přijímán v obvyklém množství.
Přistavení kontejneru na uložení objemného odpadu: Klimětice 15.- 21.4, Suchdol 22.-28.4.,
Břišejov 29.4.-5.5., Prosenice 6.5.-12.5., Prosenická Lhota 13.5.-19.5., Luhy 20.- 26.5.
Velkoobjemovým odpadem jsou: nábytek, gauče, lina, koberce, matrace apod. Prosíme,
nevhazujte: větve, stavební suť, kamení a jiný stavební odpad. Tento směsný stavební a
demoliční odpad (zdarma pouze omezené množství), dále pak nebezpečný odpad, veškerý
elektroodpad a ostatní komunální odpad můžete odevzdat každé úterý od 14:00 do 16:00hod
přímo do areálu sběrného dvora, případně je možná domluva na tel: 607 104 304 (volejte
pouze PO-PÁ 8-15hod).

Upozorňujeme případné vážné zájemce, že zastupitelstvo obce odsouhlasilo záměr o
prodeji nově zrekonstruované bytové jednotky 16/2 v bytovém domě v Prosenicích čp. 16
(bývalá škola). Jedná se o bytovou jednotku umístěnou v přízemí orientovanou na jihozápad
o velikosti 4+kk plus pozemek (zahradu) o velikosti 137 m2. Bytová jednotka je vhodná pro
mladou rodinu. Bližší informace rádi poskytneme na OÚ Prosenická Lhota.
Obec Prosenická Lhota, jakožto vlastník budovy bývalé sušičky a čističky obilí
v zemědělském areálu v Prosenické Lhotě na pozemku p.č. st 113, vyzývá všechny, kdo dle
restitučních nároků vlastní technologii, popřípadě jednotlivé části technologie pro čištění
obilí, aby se přihlásili na obecním úřadě. Obec je nucena technologii z důvodu špatného
technického stavu demontovat. Jelikož obec není vlastníkem technologie, je nutné řešit
demontáž tohoto zařízení v součinnosti s jejími vlastníky. Proto žádáme majitele zmíněného
zařízení, aby se ve svém zájmu dostavili co nejdříve na obecní úřad a doložili doklad o
vlastnictví.
Náš divadelní spolek Zvonokaplička se nyní připravuje na 58. ročník soutěžní
postupové přehlídky ochotnických divadelních souborů „Třešťské divadelní jaro“, a to se
svou nastudovanou hrou Švestka (z repertoáru Divadla Járy Cimrmana). Ochotníci vystoupí
v sobotu dne 16.3.2019 od 19:30 v Kulturním domě v Třešti – držíme jim palce! Pro věrné
fanoušky našich ochotníků proběhne pravděpodobně další představení Švestka v květnu
2019 v Prosenické Lhotě – další informace poskytneme.
V úterý 14. května 2019 od 8.00 hod. do 16.00 hod. se bude konat zápis do Mateřské
školy Lípánek v Prosenické Lhotě. K zápisu pro nový školní rok přinese jeden z rodičů
občanský průkaz a rodný list dítěte. V tento den bude školka otevřena pro všechny zájemce,
kteří se chtějí podívat se svými dětmi na prostředí školky, pohrát si, seznámit se s paní
učitelkami a personálem školky a popovídat si o všem, co je zajímá.
V sobotu 25. května 2019 od 10hod plánujeme již tradiční „vítání občánků“ ve
spolupráci s naší mateřskou školou Lípánek. Během posledního roku se v obci narodilo
rekordních 11 dětí. Už nyní se moc těšíme na všechny děti s jejich rodinou.
V sobotu 8. června plánujeme dětský den ve stejném duchu jako v předchozích dvou
letech – procházka s plněním úkolů v okolí rybníků Jelito a Políčí za pomoci hasičů a
myslivců z Prosenické Lhoty.
A na závěr nám dovolte shrnutí plánovaných akcí a především přijměte pozvánku na tyto akce:
sobota 16.3.2019 od 19:30 – div. hra Švestka – Kulturní dům v Třešti
sobota 27.4.2019 od 13:00 – okrsková hasičská soutěž Lovčice
úterý 30.4.2019 od dopoledních hodin – pálení Čarodějnice u hasičské zbrojnice
v Pros.Lhotě
úterý 14.5.2019 od 8:00 do 16:00 – zápis do MŠ Lípánek a den otevřených dveří
sobota 25.5.2019 od 10:00 – vítání občánků v sále pohostinství v Prosenické Lhotě
sobota 8.6.2019 od 14:00 – dětský den v Prosenické Lhotě

Přejeme Vám klidné jarní dny a těšíme se s Vámi na viděnou při plánovaných akcích.
Zastupitelstvo obce Prosenická Lhota

