
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R6/2021 

konané dne 10.6.2021 

 

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) Městský úřad Holice  
3) Magistrát města Pardubice 
4) Krajský úřad Pardubického kraje 
5) Ministerstvo zemědělství 
6) Zš a mš Rokytno, okres Pardubice 

 
                       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/R6/2021  

 

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

ve věci „Oznámení o zahájení územního řízení, Rokytno, Lokalita Z-27, parcely 01-19, Technická infrastruktura – 

SO 02 – sadové úpravy, SO 05 – veřejné osvětlení a místní rozhlas, SO 06 – datové vedení vč. přípojek,“ 

žadatelem je p. Jakub Kašpar…………………………………, 533 04. Číslo jednací SEZ-2882/2021/SÚ/ILn. 

 

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

ve věci „Kolaudační souhlas s užíváním stavby - Stavební úpravy a přístavba truhlářské dílny,“ žadatelem je p. Jan 

Chmelík,………………………………………………………………………………………………. Číslo jednací SEZ-3168/2021/SÚ/Na. 

 

5) Rada obce bere na vědomí sdělení Městského úřadu Holice, Stavební úřad, ve věci „Rozhodnutí – Stavební 

povolení – Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť.“ Číslo jednací MUHO/10113/2021. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí – Povolení, zvláštní užívání.“ Číslo jednací MmP 47159/2021. 

 



 

7) 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,“ žadatelem je M-SILNICE a.s., Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice, 

IČ: 42196868. Číslo jednací MmP 51442/2021. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí, povolení částečné uzavírky silnice II/298 v obci Rokytno,“ žadatelem je  

M-SILNICE a.s., Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868. Číslo jednací MmP 47159/2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, povolení Domovní čistírny odpadních vod na pozemkové p.č.412/35 v k.ú. 

Bohumileč,“ žadatelem je p. Hedvika Hájková, Bohumileč – ……………………………………….. Číslo jednací O 

OŽP/VOD/54867/21/No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, povolení předčasného užívání vodního díla – Rychlostní silnice R35 Opatovice 

– Časy, SO 335, SO 336 a SO 337,“ žadatelem je ŘSD ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice IČ: 

69993390. Číslo jednací MmP 55241/2021. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, schválení stavebního záměru, SO 03 vodovod, SO 04 splašková tlaková 

kanalizace,“ stavebníkem je Jakub Kašpar, ………………………………... Číslo jednací OŽP/VOD/59291/21 No. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, schválení stavebního záměru, studna vrtaná,“ stavebníkem je Bc. Barbora 

Hubálková,……………………………………………………………………... Číslo jednací OŽP/VOD/56111/21 No. 

 

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

úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška, Společné povolení, Dopravní a technická infrastruktura lokality 

Rokytno Z-27, pozemky 20 - 26, SO 101 Komunikace včetně likvidace dešťových vod.“ Číslo jednací MmP 

58810/2021/Mo. 

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami,“ žádost podala SÚS 

Pardubického kraje, Doubravice č.p.98, 533053 Pardubice. Číslo jednací MmP 60541/2021. 

 

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

zemědělství, ve věci „Rozhodnutí, povolení,“ žadatelem společnost NaturaServis s.r.o. IČO 26006626, 

………………….. ……………………………………………………………………………………….. Číslo jednací MmP 41482/2021/OŽPZ/Si. 

 

16) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva zemědělství, odbor vodohospodářské politiky a 

protipovodňových opatření ve věci „Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva 

k uplatnění připomínek.“ Číslo jednací MZE-33053/2021-15121. 

 

17) Rada obce bere na vědomí požadavky rodičů dětí z MŠ na umístění dětí v době od 1. 7. do 24. 8. 2021. 
Požadavky byly předány zřizovateli z důvodu uzavření Mateřské školy o letních prázdninách. 
 

 

 

 

 



Různé: 

18) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí, odbor ochrany vod, ve věci „Veřejná 

vyhláška, Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí 

Labe a výzva k uplatnění připomínek.“  

 

19) Rada obce bere na vědomí hospodaření obce ke dni 31.5.2021. 

 

20) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, ve 

věci „Doplnění žádosti ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízen Elektrárna Opatovice – výroba a 

dodávka elektřiny a tepla.“ Číslo jednací KUJI 49184/2021. 

 

21) Rada obce bere na vědomí Žádost o směnu a prodej pozemku, kterou podalo Společenství vlastníků č.p.8, 

Rokytno 8, 533 04. Doporučeno na jednání OZ v červnu. 

 

22) Rada obce bere na vědomí Žádost o prodej pozemku p. č. 412/29 v k.ú. Bohumileč. Doporučeno na jednání OZ 

v červnu. 

 

23) Rada obce bere na vědomí obsah Rokytenských novin – červen 2021.   

 

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

hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, schválení stavebního záměru, SO 03 vodovod, SO 04 splašková tlaková 

kanalizace,“ stavebníkem je Věra Polívková, Bekova č.p.371/40, 503 01 Hradec Králové. Číslo jednací 

OŽP/VOD/60629/21 No. 

 

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

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška, Společné povolení, Dopravní a technická infrastruktura 

lokality Rokytno Z-27, pozemky 01 - 19, SO 101 Komunikace.“ Číslo jednací MmP 61625/2021/Mo. 

 

26) Rada obce bere na vědomí Žádosti o poskytnutí zápůjčky z fondu obnovy domů a bytů obce Rokytno. 

Doporučeno na jednání OZ v červnu. 

 

27) Rada obce bere na vědomí zvýšení nájmů v domě č.p. 73, Rokytno. Doporučeno na jednání OZ v červnu. 

 

28) Rada obce bere na vědomí Cenové nabídky na výrobu a výměnu plotových planěk, částečné opláštění a 

zastřešení pergoly a výrobu truhlíků a laviček v Hostinci U Pitrů č.p.4 v Rokytně. 

 

29) Rada obce bere na vědomí informace, ohledně oprav v hospodě v Bohumilči. 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


