
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R3/2021 

konané dne 18.3.2021 

 

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) Pardubický kraj 

 
                       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/R3/2021  

 

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

ve věci „Územní souhlas, stavba zahradního domku, na pozemku p.č. 154/1 v k.ú. Rokytno“, ……………………… 

…………………………………………………………………………….. Číslo jednací SEZ-0853/2021/SÚ/RČa. 

 

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

ve věci „Územní souhlas, změna druhu pozemku, pozemek p.č. 125/3 v k.ú.Rokytno“, …………………………… 

………………………………………………………………………………….. Číslo jednací SEZ - 0830/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Sdělení, dokončení stavby, Přístavba rodinného domu č.p.205, Rokytno“, ……………………………… 

……………………………………………………………………………………… . Číslo jednací SEZ - 0914/2021/SÚ/RČa. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, studna vrtaná na 

pozemku p.č.864/13 v k.ú. Rokytno a společné územní a stavební povolení studny“, stavebníkem …………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. .  Číslo jednací OŽP/VOD/18735/21/No. 



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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, povolení výjimky – DČOV na p.p.č. 412/23 v k.ú.Bohumileč“, stavebníkem … 

……………………………………………………………………………….. . Číslo jednací OŽP/VOD/19260/21/No. 

 

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

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, označení 

místní úpravy provozu po rekonstrukci mostu ev.č.29820-1 v obci Rokytno, místní část Bohumileč“. Číslo jednací 

MmP 24878/2021. 

 

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

zemědělství, Oddělení integrované prevence, ve věci „Oznámení o pokračování v řízení, seznámení 

s doplněnými podklady – Elektrárna Opatovice, výroba a dodávka elektřiny a tepla“. Číslo jednací  

KrÚ 12927/2021/OŽPZ/CH. 

 

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

zemědělství, ve věci „Schválení prodloužení platnosti plánu péče pro zvláště chráněné území, Přírodní rezervaci 

Přesypy u Rokytna“. Číslo jednací OŽPZ/16982/2021/Ža. 

 

11) Rada obce bere na vědomí sdělení Pardubického kraje, hejtmana Martina Netolického, ve věci „Změna 

integrovaného povolení pro zařízení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla, provozovatele 

společnosti Elektrárny Opatovice a.s.“. Číslo jednací - Obec Rokytno 179/2021. 

 

12) Rada obce bere na vědomí sdělení Pardubického kraje, hejtmana Martina Netolického, ve věci „Rozklad proti 

usnesení Ministerstva životního prostředí ze dne 27.1.2021, č.j.MŽP/2021/550/56, o systémové podjatosti 

Krajského úřadu Pardubického kraje v řízení o změně integrovaného povolení pro zařízení , Elektrárna Opatovice 

– výroba a dodávka elektřiny a tepla, provozovatele společnosti Elektrárny Opatovice a.s.“.  

Značka KrÚ 12798/2021. 

 

13) Rada obce bere na vědomí sdělení Pardubického kraje, člena Rady Pardubického kraje Pavla Šotoly, ve věci 

„Slavnostní předání ceny duhové křídlo “, uzávěrka návrhů na nominace je 30. června 2021. Číslo jednací 

KrÚ/18262/2021. 

 

14) 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. 

 

Různé: 

15) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí ve věci „Změna integrovaného povolení pro 

zařízení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla, provozovatele společnosti Elektrárny 

Opatovice a.s.“. Číslo jednací MZP/2021/550/223. 

 

16) Testování - přítomnost viru SARS-CoV-2 - Obec Rokytno 

 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 uvolněných zastupitelů a 

zaměstnanců obce Rokytno. 

Rozprava: Testování bude probíhat na obecním úřadu v Rokytně. 

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

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R3/2021  



17) Rada obce bere na vědomí Cenovou nabídku, f. Kostelecký Pardubice, s.r.o., K Hájovně 65, 430 02 Spojil – 

Pardubice, na „Čelní nakladač Kubota LA 534“. Na nákup budou použity finance z rezervy na investice ze 

schváleného rozpočtu obce Rokytno na rok 2021. 

 

18) Rada obce bere na vědomí Cenovou nabídku, f. Kostelecký Pardubice, s.r.o., K Hájovně 65, 430 02 Spojil – 

Pardubice, na „Štěpkovač C13T “. Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 

               

19) Rada obce bere na vědomí obsah Rokytenských novin – březen 2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Dokončení stavby vodního díla DČOV s akumulační nádrží v k.ú. Bohumileč na st.p.č. 27  

v k.ú.Bohumileč“, stavebníkem je p. Petr Tomášek, Bohumileč-Zástava 23, 533 04. Číslo jednací 

OŽP/VOD/27165/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Dokončení stavby vodního díla DČOV s akumulační nádrží v k.ú. Bohumileč na p.p.č. 

412/20 v k.ú.Bohumileč“, stavebníkem ………………………………………………………………………………………………………. 

………….. Číslo jednací OŽP/VOD/27268/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení“, žadatelem je p. Milan 

Šnor, Reinsbergova 245, 339 01 Klatovy. Číslo jednací OŽP/VOD/27856/21/No. 

 

23) Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Sezemice v období roku 2020. Doporučeno na 

jednání OZ v dubnu. 

 

 

                                                                                                              Zápis zapsala: Vrbatová Petra 

 


