
 Obec Rohatsko 

 

Z Á P I S 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko 

konaného dne 10.2.2022 od 19-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. 

 

                                            č. 1/2022 

 
Přítomní zastupitelé:  Radek Štros, František Šourek, Petr Juršťák, Jiří Štros, Jaroslav 

Kosina, Josef Horák, Zdeněk Hrobník 

Omluven:   --- 

Přítomní občané:   dle prezenční listiny 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Jednání zahájil a řídil starosta obce Radek Štros (dále jako „předsedající“) přivítáním přítomných.  

Současně konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů a tím i usnášeníschopnost. 

 

 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Jaroslav Kosina, Jiří Štros. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Kosinu a Jiřího Štrose. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 01/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Předsedající dal 

hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Kontrola zápisu, usnesení 

5. Změna č.1 Územního plánu Rohatsko ve zkráceném řízení 

6. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

7. Diskuze, návrhy, sdělení 

8. Závěr zasedání 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 2/2022 bylo schváleno. 

 



4. Kontrola zápisu, usnesení 

Místostarosta obce František Šourek provedl kontrolu zápisu z posledního jednání včetně přijatých 

usnesení.  

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje kontrolu zápisu a usnesení z posledního jednání. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 3/2022 bylo schváleno. 

 

 

5. Změna č. 1 Územního plánu Rohatsko ve zkráceném řízení 

Starosta obce p. Radek Štros přednesl 

Návrh usnesení o pořízení změny č.1 Územního plánu Rohatsko zkráceným postupem:  

 

Předkládá: Radek Štros – starosta 

 

Zpracovalo: Vedení obce ve spolupráci s úřadem plánování (Magistrát města Mladá Boleslav) 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Rohatsko v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“) 

 

I. rozhodlo 

v samostatné působnosti o pořízení změny č.1 Územního plánu Rohatsko z vlastního podnětu podle 

§55 odst. 2 stavebního zákona s tímto obsahem: 

Prověření změny podmínek využití pozemku parc. 1648/16 v katastrálním území Rohatsko na 

plochu umožňující sportovní zařízení (zázemí sportovní haly, workoutové hřiště). 

Změna Územního plánu Rohatsko nebude zpracována ve variantách. 

 

II. stanoví, 

v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona, že změna č.1 Územního plánu Rohatsko bude pořízena 

zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona 

 

III. určuje  

s odkazem na ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona, člena zastupitelstva Radka Štrose, aby 

spolupracoval s pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu Rohatsko v rozsahu stanoveném 

stavebním zákonem.  

 

IV. ukládá 

starostovi obce Radkovi Štrosovi podat žádost o pořízení změny č. 1 Územního plánu Rohatsko u 

Magistrátu města Mladá Boleslav. 

 

Důvodová zpráva: 

Důvodem pořízení změny č. 1 Územního plánu Rohatsko je pověření změny funkčního využití 

pozemku parc. č. 1648/16 v katastrálním území Rohatsko na plochu umožňující sportovní zařízení 

(zázemí sportovní haly, workoutové hřiště) z důvodu přestavby sportovní haly a vybudování 

workoutového hřiště. 

 

Podle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody č.j. 156602/2021/KUSK ze dne 4.1.2022 

z hlediska §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je 



vyloučen významný vliv změny územního plánu Rohatsko na evropsky významnou lokalitu nebo 

ptačí oblast. 

 

Podle stanoviska příslušného úřadu k posuzování vlivu na životní prostředí č.j. 156602/2021/KUSK 

ze dne 4.1.2022 z hlediska §10i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve 

znění pozdějších předpisů se nepovažuje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č.1 územního 

plánu Rohatsko na životní prostředí (tzv. SEA)    

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Rohatsko 

zkráceným postupem 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 4/2022 bylo schváleno. 

 

 

6. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

Starosta obce p. Radek Štros podal informaci o: 

V 10. kalendářním týdnu by měla začít plánovaná rekonstrukce silnice od Blejštilů směrem 

k Obrubům. O aktuálním termínu budeme informovat formou SMS. 

Začátkem února proběhl úklid soch z betléma. 

   

7. Diskuze, návrhy, sdělení 

Ze strany zastupitelů i veřejnosti nebyl vznesen žádný podnět.  

 

 

 

8. Závěr zasedání 

Místostarosta obce František Šourek uzavřel zasedání poděkováním všem přítomným za účast. 

 

Zasedání skončeno: 19:20 hod 

 

 

Zapsala: S. Urbanová          Ověřil: J. Kosina, J. Štros 

V Rohatsku dne 10.2.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis usnesení z veřejného zasedání ZO konaného 10. 2. 2022 (zápis č. 1/21) 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko určuje ověřovateli zápisu Jaroslava Kosinu a Jiřího Štrose. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 01/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Kontrola zápisu, usnesení 

5. Změna č.1 Územního plánu Rohatsko ve zkráceném řízení 

6. Informace o činnosti OÚ Rohatsko 

7. Diskuze, návrhy, sdělení 

8. Závěr zasedání 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 2/2022 bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje kontrolu zápisu a usnesení z posledního jednání. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 3/2022 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Rohatsko schvaluje pořízení změny č. 1 Územního plánu Rohatsko 

zkráceným postupem 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení číslo 4/2022 bylo schváleno. 

 

 

 

 

V Rohatsku dne 10.2.2022 

 


