
Zápis
z jednání osadního výboru Čekyně dne 2.9.2013 

Přítomni: Střelec, Kosík, Kolský, Cita

1) OV odsouhlasil umístění kontejneru na použitý textil a to na stanovišti kontejnerů na 
tříděný odpad na ulici Zámecká

2) Předseda OV sdělil, že koncem měsíce září bude realizováno sečení na plochách, které 
nezajišťují TSMPr. Toto bude financováno z prostředků, které má OV k dispozici. Tento 
návrh byl odsouhlasen

3) Předseda OV projedná se zástupci města vyčlenění prostředků, které budou použity na 
úklid veřejných prostor – čekárna, plocha před kaplí atd. Předpokládaná částka je 1.000 
Kč.

4) Pan Cita projedná se zástupci města možnost zajištění pracovníků na veřejně prospěšné 
práce. Tito by realizovali hlavně úklid chodníků a přilehlých cest.

5) OV odsouhlasil použití prostředků, které jsou určeny na opravu a rekonstrukci budov, a to 
na dovybavení bývalé školy – světla, podlahové PVC případně židle a stoly.

6) Předseda OV informoval, že se dne 4.9.2013 zúčastní jednání s náměstkem primátora p. 
Záchou a ved.odd.majetku panem Holasem, týkající se rekonstrukce cesty Na podlesí. O 
výsledku tohoto jednání bude informovat členy OV a občany místní části.

7) OV upozorňuje na kritický stav chodníků na ulici Jabloňová. Tyto chodníky se rozpadají, 
kusy obrubníků padají na krajskou komunikaci. OV upozorňuje, že z prostředků, které má 
OV k dispozici, není schopen zajistit alespoň jejich minimální údržbu.

8) OV požaduje, aby na ulici Na červenici a Selská byly na stávajících sloupech značek 
umístěny značky zákaz vjezdu vozidel nad 7 tun. Tyto cesty jsou poškozovány vjezdem 
nákladních automobilů a zemědělských strojů a hlavně ulici Na červenici, která byla před 
2 lety zrekonstruována, je nutno chránit před poškozením nadměrnými náklady.

9) OV projednal možnost veřejné schůze v měsíci říjnu za účasti představitelů města a členů 
OV. Předseda OV toto projedná na magistrátu.

10) Schůze OV se budou konat každé první pondělí v měsíci a to od 18.00 hod v budově 
bývalé školy. Termíny jednání jsou: 7.10., 4.11. a 2.12.

V Čekyni dne 2.9.2013

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


