Obec Rosička, Rosička 20, 592 12 p. Nížkov

Turistické známky s.r.o.
P.O. Box 21C
Sekretariát
795 01 Rýmařov

V Rosičce, dne 8.9.2010
Č.j. 43/2010

Věc: Udělení souhlasu k výrobě turistické známky na st. památku v k.ú. Rosička

Obec Rosička předkládá žádost o udělení souhlasu k vyhotovení „turistické známky“ pro
naši obec v k.ú. Rosička.
Jedná se o kulturní památku ve správě a vlastnictví obce Rosička a to:
1) KAPLIČKA – rejstř. č. ÚSKP 23379/7-4384, k. ú. obec Rosička, okres Žďár nad
Sázavou, kraj Vysočina na p.č. st. 40 – drobná tvarově velmi výrazná stavba z 19.
století, která prošla opravou v roce 2009
2) KŘÍŽ před kapličkou – p.č. 489/2 – kvalitní kamenická práce ze žuly – obdélně
základně vysoký štíhlý sokl. Ze soklu vyrůstá v břevno kříže, jehož ramena jsou
ukončena ve tvaru trojlistu spolu s korpusem Krista a letopočtem 1834 a spolu
s kapličkou tvoří jeden celek. Rejstř. č. ÚSKP 4385, opravou prošel v letošním roce tj.
2010
K záměru zhotovení této turistické známky Obecní úřad Rosička dospěl na základě
dotazů procházejících turistů naší obcí na „Rozhlednu“ v k. ú. Sázava a části k. ú. Rosička,
kde nejpřístupnější komunikace je přes naši obec. OÚ v Sázavě má již na tuto rozhlednu
vydanou turistickou známku pod č. 1117.
Dalším důvodem je že naše obec v roce 2011 oslaví výročí 655 let od I. zmínky o naší
obci, která je evidována z r. 1356. A v roce 2014 oslaví 100 let činnosti místní složka
dobrovolných hasičů.

Věříme, že tato naše žádost bude doporučena ke schválení a náš obecní úřad bude moci
uspokojit požadavky procházejících turistů o možnosti zakoupení výše jmenované známky.
Naše žádost byla schválena a doporučena k odeslání na Vaši adresu – bez výhrad – na
zasedání ZO č. 42 ze dne 8. září 2010.
Veškeré
vyjádření
prosíme
zasílejte
prostřednictvím
e-mailové
adresy:
ou.rosicka@seznam.cz popřípadě na adresu: Obec Rosička, Rosička 20, 592 12 Nížkov.
Předem děkujeme za kladné vyřízení.

…………………………………
Dvořáková Jiřina – starosta obce
IČO: 374458
č.t. 561202081

