
Zápis ze 18. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne 1. 4. 2021 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Kolský Miloslav 

 Obzina Adam 

 Švestka Jindřich 

 Rousek Pavel 

Hosté   

 

Program 

jednáníjednání: 

 

1. Odsouhlasení nákupu štěrkodrti pro opravy účelových komunikací 

2. Odsouhlasení oprav místních komunikací 

3. Oprava komunikací – točna na komunikaci K rybníčku a výjezd u účelové 

komunikace na ulici Pod lipami – projednání s Lesy ČR 
4. Požadavek na realizaci náhradní výsadby 

5. Jednání se zástupci TJ Sokol Čekyně 

6. Požadavek na umístění laviček na plochu nad rybníčkem 

7. Oprava malby stropu v kulturní místnosti 

8. Výměna dopravních značek na účelové komunikaci pod zahrádkami 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 
MV odsouhlasil nákup 180 tun štěrkodrti 0-30 mm, která bude použita na opravu účelové 
komunikace „Pod zahrádkami“ a pro opravu spojovacího chodníku mezi ulicí Jabloňová a ulicí Pod 
zahrádkami v rámci opravy této komunikace a pěšiny pro chodce po realizaci výstavby kanalizace 
v Čekyni. Předpokládaná částka je 45.000 Kč vč. DPH. Předseda MV zajistí, aby odbor majetku 
objednal tento materiál u společnosti OHL-ŽS, vlastní oprava je v režii této společnosti. 
Hlasování: 5 pro 

 

Bod 2  
MV odsouhlasil opravy povrchů komunikací Jabloňová, Vinohrádky (do Vily) a části ulice Slunečná. 
Oprava bude provedena stříkanou asfaltovou drtí (do Vily) a asfaltobetonem (Jabloňová a 
Slunečná). Předseda MV zajistí přes odbor majetku nabídky na opravy těchto komunikací a následné 
objednání těchto oprav, které budou realizovány v průběhu roku 2021.   

Hlasování: 5 pro 
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Bod 3 

MV požaduje projednání opravy točny na komunikaci Na Podlesí a výjezdu z účelové komunikace na 

ulici Pod Lipami (cesta do lesa naproti regulační stanice plynu na Čekyňském kopci na parcele č. 

896). Tyto komunikace používají Lesy ČR a hlavně na výjezdu na krajskou komunikaci bude nutná 

obnova, kdy tato cesta je po deštích rozbahněná a při výjezdu z ní je často znečišťovaná krajská 

komunikace II. třídy. MV požaduje vyvolání jednání se zástupci Lesů ČR za přítomnosti představitelů 

MV Čekyně. 

 

Bod 4 

MV Čekyně požaduje realizaci náhradní výsadby a to po kácení dřevin na ulicích Slunečná (u 

hasičské zbrojnice) a K rybníčku (místo vykácených hrušek) a to nejpozději při podzimní výsadbě 

roku 2021. 

 

Bod 5 

MV se dohodl na tom, aby předseda MV inicioval setkání s výborem TJ Sokol Čekyně a to hlavně 

z důvodu pokračování stavebních prací v okolí fotbalového hřiště. Předseda MV zajistí svolání 

tohoto jednání. 

 

Bod 6 

MV projednal požadavek umístění laviček na ploše bývalého dětského  hřiště na ulici K rybníčku. 

Předseda MV projedná tento požadavek s odborem majetku a případné následné umístění těchto 

laviček. 

 

Bod 7 

V roce 2020 byla poškozena střecha na budově MV Čekyně a v rámci toho zatekla voda do kulturní 

místnosti, kde ze stropu opadává malba. MV požaduje opravu malby stropu v této místnosti i 

s ohledem na to, že se blíží volby, které v této místnosti probíhají. 

 

Bod 8 

MV požaduje výměnu dopravních značek na účelové komunikaci Pod zahrádkami, kde je v současné 

době omezení vjezdu vozidel nad 5 tun. MV požaduje omezit vjezd vozidel nad 3,5 tun 

s dodatkovou tabulkou Vjezd povolen pouze dopravní obsluze. Důvodem je oprava této účelové 

komunikace 
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Bod 9   Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost  

Termín plnění  

1/16/2020 Žádost o realizaci náhradní výsadby na 

pozemku p.č. 74 z důvodu pokácení původních 

stromů 

Odbor majetku 

1/18/2021 Nákup 180 tun štěrkodrti pro opravu účelové 

komunikace a pěšiny pro chodce pod 

zahrádkami 

Odbor majetku 

2/18/2021 Oprava povrchu komunikací na ulicích 

Jabloňová, Vinohrádky, Slunečná 

Odbor majetku 

3/18/2021 Svolání jednání se zástupci Lesy ČR – oprava 

účelových komunikací Na Podlesí a na p.č. 896 

Odbor majetku 

4/18/2021 Realizace náhradní výsadby Odbor majetku 

7/18/2021 Oprava malby stropu v budově MV Čekyně po 

zatečení 

Odbor majetku 

8/18/2021 Výměna dopravního značení na účelové 

komunikace Pod zahrádkami 

Odbor majetku 

 

Bod 10   Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 1. 4. 2021 

 


