
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R2/2022 

konané dne 15.2.2022 

 

Přítomni členové:   Jiří Fousek                                                    Hosté: 

                                  Radek Hubač 

                                  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) Městský úřad Sezemice  
2) Magistrát města Pardubice 
3) Krajský úřad Pardubice 
4) Ministerstvo životního prostředí 
5) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
6) Fond obnovy domů a bytů - 2022 

 
                       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/R2/2022  

 

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

ve věci „Sdělení – Souhlas - Změny vlastnických práv,“ žadateli jsou Markéta a Jiří Macháčkovi, ………………………., 

………... Číslo jednací SEZ-0177/2022/SÚ/KBa. 

 

4) 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 – rodinný dům včetně 

garáže s terasou, venkovní domovní rozvody vody, splaškové kanalizace a elektro, systém likvidace dešťových 

vod, zpevněné plochy a oplocení,“ žádost podali Bc. Aneta Dubská, ………………………………………………………. 

…………………. a Bc. Martin Šerý, ……………………………………………………………………………………………………………... Číslo 

jednací SEZ-0040/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – Stavební úpravy objektu na parc. č.st. 13/1, 

Bohumileč spojené se změnou užívání,“ žádost podali Mgr. Zuzana Welschová a Martin Welsch, ………………………, 

……………………………………….. Číslo jednací SEZ-8187/2021/SÚ/KBa. 

 



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

ve věci „Územní souhlas – s umístěním stavby, Přístřešek na zahradní nářadí, Přístřešek pro chov drobného 

domácího zvířectva,“ žádost podal Miroslav Uhlíř, …………………………………………………….. Číslo jednací  

               SEZ-0315/2022/SÚ/PDo. 

 

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

ve věci „Územní souhlas - s umístěním stavby, Kabelové vedení nn 1kV, parc. č. 125/2, Rokytno, IV-12-2022388,“ 

žádost podala ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2. Číslo 

jednací SEZ-0703/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Územní souhlas - s umístěním stavby, Kabelové vedení nn 1kV, parc. č. 175, Rokytno, IV-12-2023589,“ 

žádost podala ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, Teplická č.p.874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2. Číslo 

jednací SEZ-0673/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Sdělení – oprava RD č.17, kterou lze provádět bez předchozího opatření stavebního úřadu,“ žádost 

podal Jan Schejbal, …………………………………. Číslo jednací SEZ-0901/2022/SÚ/PDo. 

 

10) 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. “ Číslo 

jednací MmP 8036/2022. 

 

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

stavebního úřadu a dopravy, ve věci „Rozhodnutí – povolení zvláštní užívání silnice. “ Číslo jednací MmP 

1599/2022/2. 

 

12) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor životní prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, ve věci „Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Intenzifikace ČOV Rokytno-Chvojenec, změna 
dokončení stavby a novostavba nádrží.“ Číslo jednací OŽP/VOD/15524/22/No. 
 

13) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor dopravy, ve věci „Veřejná vyhláška - 
Společné povolení - Výstavba chodníku podél II/298 v centrální části obce Rokytno-II.etapa.“ Číslo jednací  
MmP 17090/2022. 
 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje odbor životní prostředí a zemědělství, ve 
věci „Určení termínů sčítání zvěře v roce 2022 – 26.2.2022.“ Číslo jednací 10485/2022/OŽPZ/Ja. 
 

15) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí, ve věci „Opatření obecné povahy – Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe.“ Číslo jednací MZP/2022/610/172. 
 

16) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva životního prostředí, ve věci „Veřejná vyhláška – Opatření obecné 
povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.“ Číslo jednací MZP/2022/610/175. 
 

17) Rada obce bere na vědomí sdělení Ministerstva zemědělství, ve věci „Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání 
opatření obecné povahy.“ Číslo jednací MZE/70004/2021-15121. 
 

18) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o zřízení věcného břemene - Služebnosti, č. IV-12-2019707/VB/1, Rokytno 
p.č.141/3 – 16RD-knn. Smluvními stranami jsou Obec Rokytno, IČO 002 74 178, Rokytno 21, 533 04 a ČEZ 
Distribuce, IČO 247 29 035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly. Doporučeno na jednání 
OZ v únoru. 
 

 
 



Různé: 

19) Rada obce bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu obnovy domů a bytů 
v roce 2022, dle Pravidel pro tvorbu a čerpání fondu obnovy domů a bytů. Doporučeno na jednání OZ v únoru. 
 

20) Rada obce bere na vědomí Výkaz hodin MP Sezemice za IV. čtvrtletí 2021. Doporučeno na jednání OZ v únoru. 

 

21) Rada obce bere na vědomí žádost o možnosti položení zatravňovací dlažby na části pozemků p.č.36/26, 26/27, 

36/11, 36/31 a 36/12 vše v k.ú. Bohumileč. Doporučeno na jednání OZ v únoru. 

 

22) Rada obce bere na vědomí neustálé parkování kamiónů, které vzniklo po otevření sjezdu z D35 u domu č.p. 204 

v Rokytně. Doporučeno na jednání OZ v únoru. 

 

23) Rada obce bere na vědomí Smlouvu o společném zadávání, Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno. Doporučeno na 

jednání OZ v únoru. 

 

24) Rada obce bere na vědomí Informace a naměřené hodnoty umělého osvětlení v Základní a mateřské škole 

Rokytno, okres Pardubice. Doporučeno na jednání OZ v únoru. 

 

25) Rada obce bere na vědomí Darovací smlouvu – Vodovod Bohumileč, Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a Smlouvu o pachtu a provozování vodovodu. Doporučeno na jednání OZ v únoru. 

 
 

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


