
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R2/2021 

konané dne 11.2.2021 

 

Přítomni členové:  Václav Blažek                                                     Hosté:   

                                  Jiří Fousek 

                                  Radek Hubač                                                                                                                                

                                  Václav Petrásek                                            

                                  Petra Vrbatová                                        

                 Přítomno 5 radních, 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) Městský úřad Sezemice  
2) Magistrát města Pardubice 
3) Krajský úřad Pardubického kraje 
4) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
5) Městský úřad Holice 
6) Křížek Zástava 
7) Obec Rokytno – výběrové řízení – administrativní pracovník 

 
                       Různé:   

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 

 

2) Schválení programu zasedání rady obce 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program zasedání. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R2/2021  

 

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

ve věci „Souhlas s odstraněním stavby“, vlastníkem stavby ……………………………………………………………………………. 

Číslo jednací SEZ-0152/2020/SÚ/ILn. 

 

4) 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 7473/2021. 

 

5) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, ve věci „Společný souhlas – DČOV s akumulační nádrží v k.ú. Bohumileč na p.p.č. 412/20“, 

stavebníkem …………………………………………………………………………………………………………………………... Číslo jednací MmP 

12224/2020. 

 



6) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor životního prostředí, oddělení vodního 

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky – DČOV na p.p.č. 412/23 v k.ú.Bohumileč“, 

žadatelem je ……………………………………………………………………………….. Číslo jednací MmP 12963/2021. 

 

7) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany 

přírody, ve věci „Rozhodnutí o odvodu“. Účastníkem řízení je ………………………………………………………. Číslo jednací 

MmP 84303/2020/Li. 

 

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

zemědělství, ve věci „Oznámení o zahájení řízení, udělení souhlasu, za účelem realizace botanického průzkumu 

cévnatých rostlin“. Číslo jednací 6444/2021/OŽPZ/Ža. 

 

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

zemědělství, ve věci „Rozhodnutí, povolení kroužkování mláďat“. Číslo jednací 6504/2021/OŽPZ/Si. 

 

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

zemědělství, ve věci „Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021“. Číslo jednací KrÚ 6022/2021/OŽPZ. 

 

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

zemědělství, ve věci „Oznámení o prodloužení platnosti plánu péče pro zvláště chráněné území – přírodní 

rezervaci Přesypy u Rokytna“. Číslo jednací OŽPZ/9726/2021. 

 

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

zemědělství, ve věci „Rozhodnutí, udělení souhlasu, za účelem realizace botanického průzkumu cévnatých 

rostlin“. Číslo jednací 11378/2021/OŽPZ/Ža. 

 

13) Rada obce bere na vědomí „Oznámení o plánovaném zahájení záchranného archeologického výzkumu“, na 

základě připravované stavby Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť. 

 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Holice – Stavební úřad, ve věci „Veřejná vyhláška - Opatření 

obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu, stanovení místní úpravy provozu“. Číslo jednací 

MUHO/02017/2021. 

 

15) Rada obce bere na vědomí „Nabídku“ na restaurování křížku v místní části Bohumileč-Zástava. Doporučeno na 

jednání OZ v únoru. 

 

16) Obec Rokytno - výběrové řízení - administrativní pracovník 
 

Rada obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení - administrativní pracovník. Vybraný uchazeč nastoupí 

1.3.2021. 

Různé: 

17) Rada obce bere na vědomí záměr výstavby dobíjecího hubu (více přípojných míst) pro elektromobily u čerpací 

stanice FUEL. Elektromobilita ČEZ provozuje v ČR nerozšířenější síť dobíjecích stanic, která v tuto chvíli čítá cca 

300 dobíječek po celé ČR. V případě schváleného záměru bude potřeba vybudovat trafostanici, pro její umístění 

by byl ideální pozemek p.č. 721/1 v k.ú. Rokytno v majetku Obce Rokytno.  

 

18) Rada obce bere na vědomí vypracovaný Strategický plán rozvoje obce Rokytno na roky 2021-2027. Doporučeno 

na jednání OZ v únoru. 

 

                                                                                                                               Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


