
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R1/2021 

konané dne 14.1.2021 

 

Přítomni členové:  Václav Blažek                                                     Hosté:  …………………………… 

                                  Jiří Fousek                                                                        ……………………                                                        

                                  Václav Petrásek                                            

                                  Petra Vrbatová                                        

                 Přítomni 4 radní, tedy rada obce je dle ustanovení § 92 odst. 3, zákona o obcích usnášení schopná. Zasedání rady 

obce se bude řídit jednacím řádem rady obce.    

                 Zapisovatelkou jednání rady obce byla jmenována p. Petra Vrbatová. 

                 Program:     

1) Rokytno – lokalita Z27 
2) Městský úřad Sezemice  
3) Magistrát města Pardubice 
4) Krajský úřad Pardubického kraje 
5) HZS Pardubického kraje 
6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
7) Kontrolní a finanční výbor obce Rokytno 

 
                       Různé:   

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

 

2) Schválení programu zasedání rady obce 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program zasedání. 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R1/2021  

 

3) Rada obce bere na vědomí „Plánovací smlouvu“, ohledně technické a dopravní infrastruktury v části lokality Z27 

v Rokytně. Doporučeno na jednání OZ v lednu. 

 

4) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Veřejná vyhláška – Oznámení o pokračování řízení o změně č. 2 územního plánu Sezemice“. Číslo 

jednací SEZ-7384/2020/SÚ/Na. 

 

5) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Sezemice-Odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

ve věci „Varovný informační systém a lokální výstražný systém“, žádost podala Obec Rokytno, IČO 274 178, 

Rokytno č.p.21, 533 04. Číslo jednací SEZ-0051/2021/SÚ/Na. 

 

6) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor dopravy, Oddělení speciálního 

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích“. Číslo jednací MmP 123749//2020. 

 



7) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor dopravy, Oddělení speciálního 

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 

k uplatnění připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací“. Číslo 

jednací MmP 2621/2021. 

 

8) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor dopravy, Oddělení speciálního 

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Usnesení, zastavení řízení – uzavírka silnice č.III/29823 mezi obcí Bukovina 

nad Labem a Borek“. Číslo jednací OŽP/VOD/3408/21/No. 

 

9) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice – Odbor životního prostředí, Oddělení vodního 

hospodářství, v věci „Rozhodnutí – povolení DČOV“, žádost si podal p. ……………………………………………………..   

……………………………….. Číslo jednací MmP 4806/2021. 

 

10) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor životního prostředí a 

zemědělství, ve věci „Oznámení o zahájení řízení – o povolení výjimky dle § 56 zákona ze základních podmínek 

ochrany zvláště chráněných živočichů.“ Číslo jednací 601/2021/OŽPZ/Si. 

 

11) Rada obce bere na vědomí sdělení HZS Pardubického kraje, ve věci „Rozhodnutí, souhlas se zrušením jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce Rokytno-Bohumileč EVČJ 532303“. Číslo jednací HSPA-90-25/2020. 

 

12) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

č.IV-12-2021375/2, Rokytno p.č.642/34, 642/35-KNN“. Smluvními stranami jsou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín, IČO 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly a Obec Rokytno, IČO 002 74 178, Rokytno 21, 

533 04. Doporučeno na jednání OZ v lednu. 

 

13) Rada obce bere na vědomí návrh plánu činnosti Kontrolního a Finančního výboru do konce roku 2021. 

Doporučeno na jednání OZ v lednu. 

 

Různé:  

 

14) Rada obce bere na vědomí nutné vypracování „Programu obnovy rozvoje vesnice“. 

 

15) Rada obce bere na vědomí nově vypracovaný „Řád ohlašovny požáru a Požární řád“. Doporučeno na jednání OZ 

v lednu. 

 

16) Rada obce bere na vědomí „Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky - Rokytno p.č.141/3-16 RD-knn, IV-12-

2019707“, oznámení podala ČEZ Distribuce, as. 

 

17) Rada obce bere na vědomí „Protokol o výsledku předběžné veřejnosprávní kontroly – Zš a mš Rokytno, okres 

Pardubice“, jedná se o Žádost o poskytnutí dotace z prostředků Obce Rokytno na rok 2021 na provozní náklady. 

 

18) Rada obce bere na vědomí Žádost o propachtování pozemků ve vlastnictví Obce Rokytno. Doporučeno na 

jednání OZ v lednu. 

 

19) Rada obce bere na vědomí „Nabídku na projekční a inženýrské práce na stavbu Rokytno – vodovod v části 

Zástava“. Stavba by spočívala ve vybudování nových rozvodných řadů v Zástavě v dimenzi DN80 s přepojením 

stávajících vodovodních přípojek. Nový vodovod by byl veden pokud možno v trase stávajícího vodovodu DN50, 

případně by byla trasa upravena tak, aby pokud možno nezasahovala do soukromých pozemků. Doporučeno na 

jednání OZ v lednu. 

 



20) Rada obce bere na vědomí „Žádost o projednání se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Doporučeno na 

jednání OZ v lednu. 

 

21) Rada obce bere na vědomí informace ohledně domu č.p.8 v Rokytně. Doporučeno na jednání OZ v lednu. 

 

 

 

                                                                                                                               Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


