
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R4/2021 

konané dne 15.4.2021 

 

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) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rokytno na vybudování čistírny odpadních vod v místní  

části Bohumileč, ulice Zástava  
4) Žádost o prodej pozemku 

 
                       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/R4/2021  

 

3) 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.140, Rokytno “, oznámení podal p……….. 

…………………………………………………………………... Číslo jednací SEZ-1343/2021/SÚ/RČa. 

 

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

ve věci „Sdělení, potvrzení odstranění stavby“, oznámení podal p. ………………………………………………….  

……………………………………………………………. Číslo jednací SEZ - 1388/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“, žadatelem je …… 

……………………………………………………………………………………………... Číslo jednací SEZ - 1341/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“, žadateli jsou 

………………………………………………………………………………………. Číslo jednací SEZ - 1366/2021/SÚ/ILn. 



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

ve věci „Sdělení, schválení změn vlastnických práv “, žadatelem je Obec Rokytno, IČO 00274178, Rokytno 21, 

533 04 Sezemice. Číslo jednací SEZ - 1719/2021/SÚ/Na. 

 

8) 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 přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích“. Číslo jednací MmP 30138/2021. 

 

9) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního 

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí, zvláštní užívání silnice“. Číslo jednací MmP 30156/2021. 

 

10) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice-Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního 

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí, úplná uzavírka“. Číslo jednací MmP 33065/2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, schválení stavebního záměru, studna vrtaná“, stavebníky jsou ………………. 

………………………………………………………………………. Číslo jednací OŽP/VOD/29767/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí – 

Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“, žadatelem je SUS Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 

č.p.98, 533 53 Pardubice. Číslo jednací OŽP/VOD/4632/21/St. 

 

13) 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“, žadatelem je …………. 

…………………………………………………………………….. Číslo jednací MmP 35180/2021 OD. 

 

14) 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“, žadatelem je …………… 

………………………………………………………………….. Číslo jednací MmP 35192/2021 OD. 

 

15) Rada obce bere na vědomí „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rokytno na vybudování domovní 

čistírny odpadních vod v místní části Bohumileč, ulici Zástava“, žádost si podal …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 

 

16) Rada obce bere na vědomí „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rokytno na vybudování domovní 

čistírny odpadních vod v místní části Bohumileč, ulici Zástava“, žádost si podal ………………………………………             

………………………………………………………………………………….. Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 

 

17) Rada obce bere na vědomí „Žádost o prodej části pozemku p.č. 12/8 v k.ú. Rokytno“. Doporučeno na jednání OZ 

v dubnu. 

 

18) Rada obce bere na vědomí „Žádost o prodej pozemků p.č. 127/43 a 127/50 oba v k.ú. Rokytno“. Doporučeno na 

jednání OZ v dubnu. 

 

Různé: 

19) Rada obce bere na vědomí „Žádost o pronájem části pozemku p.č. 36/37 v k.ú. Bohumileč“. Doporučeno na 

jednání OZ v dubnu. 

 

20) Rada obce bere na vědomí „Žádost o pronájem části pozemků p.č. 154/28 a 154/30 oba v k.ú. Rokytno“. 

Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 



 

21) Rada obce bere na vědomí „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného 

práva“. Převodcem je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a nabyvatelem je Obec Rokytno, se sídlem Rokytno 21, 533 04. 

Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 

 

22) Rada obce bere na vědomí „Plán společných zařízení“, který je nezbytnou součástí Komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Rokytno. Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 

 

23) Rada obce bere na vědomí informace o domu č.p.8 v Rokytně. Dům se bude předávat majitelům a budeme 

zařizovat přepis služeb. 

 

24) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce ke dni 31.3.2021. 

 

25) Rada obce diskutovala o návrhu koupě obecního automobilu. 

 

 

                                                                                                              Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


