
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY OBCE ROKYTNO R4/2022 

konané dne 5.4.2022 

 Přítomni členové:    Jiří Fousek                                    Hosté:                                                                                    

                                    Václav Petrásek                                            

                                    Petra Vrbatová                                                                                        

                                                  

                                     

                 Přítomni 3 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) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

 

                       Různé:   

1) Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce, přivítala přítomné. 
 

2) Schválení programu zasedání rady obce 
 

Návrh usnesení: Rada obce schvaluje program zasedání. 

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0. 

Návrh byl schválen.  

Usnesení č. 1/R4/2022  
 

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 „Ověření zjednodušené dokumentace – Stodola vedlejší budova u č.p.48,“ vlastníkem je Obec Rokytno, 

Rokytno 21, 533 04. Číslo jednací SEZ-1329/2022/SÚ/KBa. 

 

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

ve věci „Sdělení – Výměny stávajícího osvětlení budovy ZŠ a MŠ Rokytno,“ žadatelem je Obec Rokytno, Rokytno 

21, 533 04. Číslo jednací SEZ-1914/2022/SÚ/ILn. 
 

6) 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. 
 

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

ve věci „Souhlas s odstraněním stavby – rodinný dům č.p.28 Rokytno,“ vlastníkem je Jakub Kašpar ……………. 

………………………Číslo jednací SEZ-1623/2022/SÚ/KBa. 
 

8) Rada obce bere na vědomí sdělení Magistrátu města Pardubice, Odbor životní prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, ve věci „Rozhodnutí, schválení stavebního záměru – Intenzifikace ČOV Rokytno – Chvojenec, 
Změna dokončené stavby a novostavba nádrží.“ Číslo jednací OŽP/VOD/30404/22/No. 



 

9) Rada obce bere na vědomí Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.. Doporučeno na jednání OZ v dubnu. 
 

Různé: 
 

10) Rada obce bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice, v roce 2021. 
 

 

 

                                                                                                                  Zápis zapsala: Vrbatová Petra 


