
Zápis z 38. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne 
4.10.2018 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Hanáková Václava 

Omluveni:  

Hosté: Pan Sekanina – strážník MP 

 

Program jednání:  

1. Slavnostní výsadba lípy ke 100-letému výročí republiky 

2.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

3. Omezení rychlosti v obci. Měření rychlosti v ulici Pod lipami. 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

Slavnostní výsadba lípy ke 100-letému výročí republiky 

MV projednal návrh na uspořádání akce ke 100-letému výročí republiky. Akce se bude konat 
dne 26. 10. 2018, sraz účastníků bude v 17.00 hod., zahájení průvodu v 17.30 hod. 
V průběhu akce bude zasazena lípa k uctění 100-letého výročí republiky a zapálen 
slavnostní oheň. 

 

Bod 2 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

MV projednal návrh na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, které by se mělo uskutečnit 
v sobotu 1.12.2018 od 17.00 hod. K tomuto se členové MV ještě sejdou dne 1. 11. 2018 
v 18.15 hod. 

 

Bod 3 

Omezení rychlosti v obci. Měření rychlosti v ulici Pod lipami. 

MV požaduje, aby v obci byla omezena rychlost na krajské komunikaci, která prochází obcí, 
na 40 km/hod a to z důvodu toho, že při sjezdu z kopce na ulici Pod lipami a následně při 
průjezdu obcí nedodržují řidiči předepsanou rychlost 50 km/hod v obci a v důsledku toho 
dochází k ohrožení občanů obce. Dále požadujeme, aby Městská policie měřila rychlost i na 
sjezdu z kopce na ulici Pod lipami, kde řidiči překračují rychlost a často zde dochází 
v zatáčce u odbočky na ulici K rybníčku k havarijním situacím.  

 



Místní výbor Čekyně 
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Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru 

 

Bod 5  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  

4/35/2018 Vyčištění suchého poldru nad ulicí Na podlesí  

5/35/2018 Vyčištění hasičské nádrže na ulici Na podlesí  

9/35/2018 Oprava popraskané zámkové dlažby a 
obrubníků na ulici Borošín 

 

10/35/2018 Vyčištění drobných odvodňovacích žlabů na 
ulici Borošín 

 

11/35/2018 Umístění informativního rychlostního radaru 
na ulici Jabloňová 

 

3/38/2018 Požadavek na snížení rychlosti v obci na 40 
km/hod. 

 

3/38/2018 Požadavek na měření rychlosti na ulici Pod 
lipami 

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

 

Bod 7  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 4. 10. 2018 


