
Přítomni: 1. Antonín Novák ANO

2. Stanislav Štork ANO

3. Radek Šulc ANO

4. Jaroslav Václavek ANO

5. Petr Machovec ANO
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Zápis č. 23/20 z jednání rady 8.1.2020 v zasedací místnosti úřadu

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Zahájení

Aktualizace vyhlášek dle souladu s platnou legislativou

Územní plán - Změna č.1

Výběrové řízení - mateřská školka

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Rada městyse projednala a schválila dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 

183/2006 Sb. Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, 

žádost městyse Rokytnice nad Rokytnou o pořízení Změny č. 1 Územního 

plánu Rokytnice nad Rokytnou. O pořízení změny územního plánu požádá 

Úřad územního plánování Městského úřadu Třebíč. Jedná se o plochu 

přilehlou k budově úřadu, s níž se uvažuje jako stavební místo pro přístavbu 

hasičské zbrojnice.

Rada vzala na vědomí přípravu podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na 

dodavatele stavby. Dále je místostarosta pověřen ke komunikaci s 

projektantem Ing. Pivničkou ve věci rozšíření a dopracování stávající 

dokumentace pro stavební povolení na dokumentaci realizační, tak aby tato 

dokumentace splňovala podmínky IROP pro výběrové řízení.

Zahájení

Aktualizace vyhlášek dle souladu s platnou legislativou

Územní plán - Změna č.1

Výběrové řízení - mateřská školka

Kácení stromů v zahradě MŠ

Rada vzala na vědomí informace za uplynulé období:                                     Proběhl 

tradiční výstup na Mařenku dne 28.12.2019 - účast cca 50 občanů Rokytnice, 

probíhají práce v lese, převoz a uskladnění řeziva, demontáž a uskladnění betlému 

(po vyschnutí proběhne impregnační nátěr proti biotickým škůdcům), Esko-T 

poskytne občanům pro sběr použitého kuchyňského oleje plastové nádoby 

(distribuci zajistí městys) 

Rada projednala a doplnila vyhlášky o připomínky a návrhy 

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
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8.1.2020

Antonín Novák

Stanislav Štork

Radek Šulc

Jaroslav Václavek

Petr Machovec

V Rokytnici nad Rokytnou dne:

pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0

Kácení stromů v zahradě MŠ

V návaznosti na umístění nové budovy školky je nutné provést vykácení 

stávajících vzrostlých stromů. Rada pověřuje starostu k zajištění této 

záležitosti.


