
Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne  6. 2. 2020 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

 Obzina Adam 

 Rousek Pavel 

Omluveni:  

Hosté:  

 
 

Program jednání:  

1. 
Odsouhlasení opravy odvodňovacích žlabů na ulici Na Červenici a 
Jabloňová 

2. 
Informace o harmonogramu výstavby jednotlivých stok kanalizace a 
uzavírek komunikací 

3. Výsadba stromů na parcelách města na ulici Na podlesí 

4. Rekonstrukce chodníku na ulici Pod lipami 

5. Výjezd vozidel stavby na ulici Jabloňová 

6. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

7. Závěr 

 
 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal požadavek na opravu odvodňovacích žlabů na ulici Selská a Na Červenici. 
V rámci budování kanalizace v Čekyni bude nutné tyto staré betonové žlaby a obrubníky 
vyměnit a osadit novými a to ještě před položením závěrečné asfaltové vrstvy na 
komunikacích, která se bude realizovat po vybudování kanalizace a domovních přípojek na 
těchto ulicích. 
Předseda MV projedná tuto žádost s odborem majetku s tím, že by se na tuto opravu použily 
prostředky MV tzv. na hlavu. Předpokládaná realizace 06 – 09/2020. 
Hlasování: 5 pro 
 
Bod 2  

Předseda MV informoval o harmonogramu uzavírek místních komunikací v rámci budování 
kanalizace v Čekyni. Předpokládá se úplná uzávěra silnice II. třídy, ulice Pod lipami a Jabloňová, 
a to v termínu od 9.3. do 12.7., pro veškerou dopravu, tzn. i pro autobusové spoje. Bude 
vydán nový jízdní řád na autobusy v době uzávěrky této komunikace s tím, že s tím budou 
seznámeni občané Čekyně prostřednictvím rozhlasu, www stránek a na vývěsní skříňce. 
Termíny realizací jednotlivých stok jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce MV. 
 
Bod 3 
 
MV projednal požadavek na výsadbu nových stromů na pozemcích města nad ulicí Na podlesí. 
MV souhlasil s realizací výsadby na těchto plochách a to na podzim roku 2020. Na tuto 
výsadbu budou použity prostředky MV.  
Hlasování: 5 pro 
 



Místní výbor Čekyně 
 

2 
 

Bod 4 
 
Z důvodu budování kanalizace MV hodnotil možnost rekonstrukce chodníku na ulici Pod 
lipami. Bylo dohodnuto, že by se tato rekonstrukce uskutečnila po vybudování domovních 
přípojek k RD na této ulici, jelikož revizní šachty budou osazeny v tělese chodníku. Předseda 
MV požádá odbor majetku o dokončení stavebního řízení na tento chodník a následně vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná realizace 10 – 11/2020. 
 
Bod 5 
 
Pan Kolský upozornil na nebezpečnou situaci na silnici II. třídy, a to v prostorách bývalé 
prodejny potravin na ulici Jabloňová. Na protější pozemek naváží společnost OHL-ŽS vykopaný 
materiál z realizace kanalizace a řidiči na horizontu nevidí žádné omezení rychlosti pod 
kopcem u hasičské zbrojnice. Může tak dojít ke střetu vozidel stavby a projíždějících řidičů. 
Bude upozorněna společnost OHL-ŽS na nutnost osazení dalších výstražných dopravních 
značek na této komunikaci.  
 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín plnění  
 

1/10/2020 
 

MV požaduje objednat opravu odvodňovacích 
žlabů a obrubníků na ulici Na Červenici a 
Selská a  to ještě před termínem realizace 
pokládky asfaltové vrstvy na těchto ulicích. 

Odbor majetku, 
oddělení doprava. 
 
Termín realizace 06-
09/2020 

4/10/2020 Dokončení stavebního řízení rekonstrukce 
chodníku na ulici Pod lipami dle zpracovaného 
projektu. Následná realizace rekonstrukce 
tohoto chodníku. Termín po dokončení 
vybudování kanalizace a domovních přípojek 
na této ulici 

Odbor majetku, 
oddělení doprava 
 
Termín realizace 09-
10/2020 

 

Bod 7  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 6. 2. 2020 


