
Zápis z 36. jednání  Místního  výboru  místní  části  Čekyně    
ze dne   7. 6. 2018 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

  

  

Omluveni: Hanáková Václava 

 Švestka Jindřich 

 
 

Program jednání:  

1. Umístění nádob na BIO odpad 

2.  Oprava účelových komunikací 

3. Odsouhlasení finanční částky na dětský den 

4. Odsouhlasení příspěvku na dětský turnaj v kopané 

5. V měsíci červenci a srpnu nebude jednání MV 

6. Úkoly pro členy místního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Závěr 

 

 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

MV obdržel žádost magistrátu týkající se umístění kontejnerů na BIO odpad, které by sloužili pro 
zahrádkářskou kolonii a to u stanoviště pytlového odpadu naproti ulice Borošín. MV nesouhlasí 
s umístěním VOK na tomto stanovišti a to z důvodu, že je předpoklad, že by tento kontejner, 
umístěný u krajské komunikace, sloužil k odkládání odpadů všech, kteří tady projíždí. Navrhujeme 
projednat možnost poskytnutí 240 l nádob na BIO odpad pro potřeby zahrádkářů s tím, že by se 
tyto v sudý pátek umístili na komunikaci mezi Čekyní a Žeravicemi a tyto by následně TSMPr 
svezly. Bude nutné ale toto projednat s SSOK. 

 

Bod 2 

MV navrhuje, aby prostředky ze společného účtu místních částí-rezervy, byly použity na úpravu 
účelových komunikací a to: 

- Přístupová cesta k fotbalovému hřišti – asfaltový recyklát 

- Doplnění asfaltového recyklátu směr k RD  Š. 

- Oprava komunikace z ulice Jabloňová po RD  Z.P. – asfaltový recyklát 

 

Bod 3 

MV odsouhlasil příspěvek na Dětský den a to z prostředků na kulturu ve výši 2.000 Kč. 
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Bod 4 

MV odsouhlasil příspěvek na turnaj ve fotbale dětí a to z prostředků na kulturu ve výši 1.000 Kč. 

 

Bod 5 

V měsíci červenci a srpnu nebude jednání MV 

 

 

Bod 6   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

6/34/2018 Oprava příčného odvodňovacího žlabu na 
ulici Slunečná 

Střelec 

7/34/2018 Oprava roštu na ulici K rybníčku Střelec 

8/34/2018 Oprava vstupní brány do areálu bývalé 
školy 

Střelec 

4/35/2018 Instalace 2 ks cedulí u výsadby lip Střelec 

 

 

Bod 7   Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

2/10/2016 
 

Prověření možnosti opravy místní kapličky na 
ulici Zámecká 

 

3/10/2016 
 

Prověření možnosti vybudování přechodu pro 
chodce na ulici Pod lipami před zastávkou 
autobusu 

 

5/12/2016 Odkup části pozemku 1005 pro realizaci 
chodníku na ulici Jabloňová 

 

1/14/2016 Oprava krytiny na autobusové zastávce na 
ulici Pod Lipami 

 

4/22/2017 Náhradní výsadba na hřbitově za pokácené 
stromy 

 

5/22/2017 Havarijní stav stromů na ulici Zámecká  

8/23/2017 Výsadba letničkového záhonu na ulici 
Jabloňová 

 

2/25/2017 Vymalování interiéru kapličky  

3/28/2017 Kontrola řidičů motocyklů a čtyřkolek  

4/34/2018 Vyčištění suchého poldru nad ulicí Na podlesí  

5/34/2018 Vyčištění hasičské nádrže na ulici Na podlesí  
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9/34/2018 Oprava popraskané zámkové dlažby a 
obrubníků na ulici Borošín 

 

10/34/2018 Vyčištění drobných odvodňovacích žlabů na 
ulici Borošín 

 

11/34/2018 Umístění informativního rychlostního radaru 
na ulici Jabloňová 

 

 

 

Bod 8   Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 7. 6. 2018 


