
Zápis z 6. jednání Místního výboru místní části Čekyně  
ze dne 5.9.2019 

 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

  

Omluveni: Rousek Pavel 

  

Hosté:  

 
 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení změny uživatele pozemku p.č. 10 

2. Odsouhlasení prodeje pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

3. Žádost na vyčistění vpustě na ulici Jabloňová 

4. Odsouhlasení nákupu světel na vánoční strom 

5. Brigáda na budově MV 

6. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

7. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal žádost odboru majetku, týkající se změny uživatele pozemku p.č. 10. MV souhlasí 
s tím, aby byla uzavřena pachtovní smlouva s paní K. 
 
Bod 2  

MV projednal žádost odboru majetku, týkající se prodeje pozemku p.č. 1209. MV souhlasí 
s prodejem tohoto pozemku panu J. H. s tím, že zde bude vybudován objekt pro rekreaci. 
 
Bod 3 
 
Na MV se obrátil pan P. V. se žádostí, aby odbor majetku požádal správce krajské komunikace o 
vyčištění silniční vpusti a opravu žlabu kolem cesty, které odvodňují krajskou komunikaci na ulici 
Jabloňová a je u pozemku p.č. 84/1, který vlastní paní L. Z. Pravděpodobně došlo k zanesení této 
vpusti při navážení zeminy na tento pozemek a při větších deštích se mu hrne voda do průjezdu RD 
na ulici Jabloňová 79/1. 
 
Bod 4 
 
MV odsouhlasil nákup nového vánočního osvětlení na vánoční strom. Pan Švestka připraví nabídku 
a následně bude toto osvětlení zakoupeno. Instalaci zajistí předseda MV. 
 
 
Bod 5 



Místní výbor Čekyně 
 

2 
 

 
Dne 21. 9. 2019 proběhne v 8.00 hod. brigáda na úklid budovy MV, které se účastní členové MV. 
Předseda MV zajistí na tuto dobu přistavení kontejneru na objemný odpad. 
 
 
Bod 6   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 M. 
p. R. 

 

 

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

 

1/6/2019 MV odsouhlasil změnu uživatele pozemku p.č. 10. MV 
souhlasí s tím, aby byla uzavřena pachtovní smlouva 
s paní K. 
 

 

2/6/2019 MV odsouhlasil prodej pozemku p.č. 1209 panu J. H. 
s tím, že zde bude vybudován objekt pro rekreaci. 
 

 

3/6/2019 Žádost na odbor majetku na projednání vyčištění 
silniční vpusti, která odvodňuje krajskou komunikaci a 
je u pozemku p.č. 84/1, který vlastní paní L. Z. 
Pravděpodobně došlo k zanesení této vpusti při 
navážení zeminy na tento pozemek a při větších 
deštích se mu hrne voda do průjezdu RD. 
 

 

 

Bod 7  Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 5. 9. 2019 


