
 
Zápis z 5. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne 11. 7. 2019 
 
 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

Omluveni:  

  

Hosté:  

 
 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení připojení stavby RD na místní komunikaci 

2. Realizace parkoviště pro osobní automobily na ulic K rybníčku 

3. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

4. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 

MV projednal podnět z odboru majetku, týkající se uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na 
pozemku  p. č. 1062 v k.ú. Čekyně. Jedná se o stavby sjezdu, přístupového chodníku, vodovodní a 
kanalizační  k novostavbě RD na p.č. 555/1 v k.ú. Čekyně (ul. Na Červenici). MV nemá připomínek 
k tomuto materiálu a souhlasí s ním. 
 
 
Bod 2  

Předseda MV informoval o průběhu akce výstavby parkoviště na ulici K rybníčku. V současné době 
probíhá stavební řízení a je předpoklad realizace stavby v průběhu září a října 2019. Bude vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Místní výbor Čekyně 
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Bod 3   Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

1/3/2019 
 

MV nesouhlasí se směnou pozemků p.č. 477 ani 
s případným prodejem těchto pozemků manželům 
Macourkovým a p. Růžičkovi  

 

5/3/2019 
 

Oprava místní komunikace Borošín před RD č. 29 – 
prasklina ve vozovce 

 

Jindřich Švestka 

1/4/2019 MV projednal podnět, týkající se vodoteče, protékající 
obcí, a to v úseku od ulice Zámecká až ke krajské 
komunikaci mezi obcemi Čekyně a Žeravice. Tuto 
vodoteč má ve správě Povodí Moravy. Dle názoru MV 
je nutno urychleně zajistit posekání břehů vodoteče a 
případné zpevnění břehů, které jsou vymleté v rámci 
přívalových dešťů. Je otázkou, zda tyto úpravy 
realizovat až po vybudování kanalizace, která povede 
vedle této vodoteče. 
 

 

2/4/2019 Vyčištění hasičské nádrže na ulici Na Podlesí-v 
minulosti pravidelně udržovali SDH Čekyně, již několik 
let se nečistí-žádáme o prověření možnosti vyčištění. 

 

5/4/2019 Pokácení uschlých stromů na ulici Slunečná a to 
naproti školky. Před kácením informovat MV. 

 

1/5/2019 Souhlas s právem provést stavbu na pozemku p.č. 
1062 v k.ú. Čekyně 

 

 

 

Bod 4  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 11. 7. 2019 


