
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R3/2022 

konané dne 10.3.2022 

 Přítomni členové:   Václav Blažek                                                    Hosté: 

                                    Jiří Fousek                                                                                          

                                    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 Pardubického kraje 
4) Úřad pro zastupování ve věcech veřejných 
5) Prodej a směna pozemků 

 

                       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/R3/2022  
 

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

plánování, ve věci „Oznámení o zahájení územního řízení,“ žadatelem je ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, 

Teplického č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2. Číslo jednací SEZ-1038/2022/SÚ/KBa. 
 

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

ve věci „Rozhodnutí, schválení stavebního záměru – Čerpací stanice Rokytno, SO01B: Přístavba čerpací stanice,“ 

žádost podal Martin Lorenc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Číslo jednací SEZ-

0725/2022/SÚ/Ln. 
 

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

ve věci „Sdělení, změny vlastnických práv,“ žádost podal Miroslav Klouček, ……………………………………………….. Číslo 

jednací SEZ-1312/2022/SÚ/KBa. 
 

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

ve věci „Územní souhlas, změny druhu pozemku, změny způsobu využití pozemku,“ žádost podal Miroslav 

Klouček, ………………………………………………. Číslo jednací SEZ-1313/2022/SÚ/KBa. 
 

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

ve věci „Sdělení, změny vlastnických práv - prodej,“ žádost podala Obec Rokytno, IČO 00274178, 533 04 Rokytno 

21. Číslo jednací SEZ-1307/2022/SÚ/KBa. 
 



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

ve věci „Sdělení, změny vlastnických práv - prodej,“ žádost podala Kateřina Havelková, …………………………………. 

………………. Číslo jednací SEZ-1445/2022/SÚ/Ba. 
 

9) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor hlavního architekta, oddělení územního 
plánování, ve věci „Zahájení řízení o změně č.2 územního plánu Dříteč. “ Číslo jednací MmP 22537/2022. 
 

10) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor životní prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, Veřejná vyhláška, schválení stavebního záměru – Vodovod Rokytno.“  
Číslo jednací OŽP/VOD/18833/2022/Mo. 
 

11) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor hlavního architekta, oddělení územního 
plánování, ve věci „Vyjádření - Distribuční centrum FORLANOFF.“ Číslo jednací OŽP/VOD/18833/2022/Mo. 
 

12) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor životní prostředí, oddělení ochrany 
přírody, ve věci „Rozhodnutí o odvodu,“ účastníkem řízení je Ing. Zbyněk Bortel , ……………………………………………. 
……………….Číslo jednací OŽP/18286/2022/Dv. 

 

13) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, Odbor životní prostředí a zemědělství, 
oddělení integrované prevence, ve věci „Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – 
zahájení zjišťovacího řízení – Distribuční centrum FORLANOFF.“ Číslo jednací KrÚ 17351/2022/OŽPZ/ST. 
 

14) Rada obce bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, Odbor finanční, ve věci „Informace pro 
obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny.“ Číslo jednací  

               KrÚ 20071/2022. 
 

15) Rada obce bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve věci „Výzva 
vlastníkům nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, 
jak vyžaduje katastrální zákon.“ Číslo jednací UZSVM/HPU/1567/2022-HPUH/VI. 
 

16) Rada obce bere na vědomí stávající stav pozemků p.č. 83/3, 1123/17 a 86, vše v k.ú. Rokytno. Doporučeno na 
jednání OZ v březnu. 
 

17) Rada obce bere na vědomí Geometrický plán č.281-1/2022 (Zástava). Doporučeno na jednání OZ v březnu. 
 

18) Očkování na klíšťovou encefalitidu 
 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje zaměstnancům obce a starostce obce očkování na klíšťovou encefalitidu. 

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 2/R3/2022  
 

19) Rokytenská míle 2022 
 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje, v rámci rozpočtu obce, nakoupení cen, pro soutěžící Rokytenské míle, 

ve výši 6000,- Kč. Rokytenská míle se uskuteční 10.4.2022. Soutěž pro mladé hasiče pořádá SDH Rokytno.                                          

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 3/R3/2022  
 

20) Rada obce bere na vědomí obsah Rokytenských novin, březen 2022. 
 

Různé: 

 
 

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


