
 
 
 
 

Zápis z 26. jednání Místního výboru Čekyně 
ze dne 6. 1. 2022 

 
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Obzina Adam 

 Rousek Pavel 

 Švestka Jindřich 

 Kučera Petr 

Hosté: Miroslav Červinka 

Omluveni:  

 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení požadavku pana Č. na umístění RD 

2. Odsouhlasení požadavku pana J. a paní P. 

3. 
Neschválení požadavku společnosti Elektromontáže Blesk na 

umístění kabelového vedení na pozemku p. č. 155 

4. 
Požadavek na umístění a přesunutí dopravní značky na ulici 

Zámecká 

5. 
Požadavek na opravu havarijního stavu chodníku na ulici Pod 

lipami 

6. 
Požadavek na zpracování nabídky na opravu prasklin v asfaltové 

vozovce na ulici Borošín 

7. 
Požadavek na opravu dešťového žlabu na kapličce na ulici Na 

Červenici 

7. 
Návrh plánu na kulturní, sportovní a společenské akce v roce 2022, 

koordinace s jednotlivými spolky 

8. Návrh na pořádání Masopustního pochodu v obci 

9. Úkoly pro členy MV 

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

12. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal požadavek pana Č. na umístění výstavby RD na ulici Slunečná, p. č. 64/2. MV nemá 

připomínek k umístění této stavby. 

Bod 2 

MV odsouhlasil požadavek pana J. a paní P. na vydání souhlasu na právo provést stavbu na p. č. 

937/4.  

Bod 3 

MV nesouhlasí s navrhovaným požadavkem společnosti Elektromontáže Blesk, s.r.o.  a s žádostí 

o zřízení budoucí smlouvy na akci Svod do SP+ kNN na p. č. 155. MV požaduje, aby případné 

napojení budoucí stavby RD na této ulici bylo vedeno buď protlakem pod touto ulicí, nebo 

napojením na vedení, které je umístěno v překopu na této ulici u p. č. 297/1, případně realizací 

napojení na trafostanici, která je umístěna na p. č. 631. Komunikace Vinohrádky byla opravena 

v roce 2021 za přispění vysokých finančních prostředků ze strany MV a MV nesouhlasí, aby pokud 

to není nezbytně nutné, bylo do této komunikace zasahováno. 
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Bod 4 

MV požaduje přemístění dopravní značky, která je umístěna na ulici Zámecká při vjezdu na tuto 

ulici ze strany ulice Pod lipami, která zakazuje vjezd do této ulice, blíže k ulici Pod lipami a 

doplnění značky „zákaz stání“. 

Bod 5 

MV požaduje, aby odbor majetku vypsal výběrové řízení na zhotovitele opravy havarijního 
stavu chodníku na ulici Pod lipami a to v úseku od zastávky autobusu až po mateřskou 
školku pod místním hřbitovem. Tento chodník je dlouhodobě v havarijním stavu a není 
opravován s odkazem na budoucí rekonstrukci krajské silnice II. třídy, která se připravuje již 
několik let a výhled této opravy je v nedohlednu. Kvalita tohoto chodníku se podstatně 
zhoršila po vybudování kanalizace v MČ v letech 2020-2021, a v současné době již ohrožuje 
zdraví občanů. Proto žádáme o vyběr dodavatele opravy tak, aby tato oprava mohla být 
zahájena v dubnu letošního roku. Zároveň předpokládáme, že jelikož se jedná o havarijní 
opravu, nebude brán v potaz požadavek SSOK na opravu komunikace u tohoto chodníku. 

Na tuto opravu je zpracována projektová dokumentace, je vydáno stavební povolení a také 
MV disponuje dostatečnými prostředky tzv. na hlavu, k realizaci této opravy.  

Žádáme o písemné vyjádření k tomuto požadavku. 

 

Bod 6 

MV odsouhlasil opravu prasklin na asfaltové komunikaci na ulici Borošín, a to formou profrézování 
prasklin a následném zalití asfaltovou emulzí. 

Žádáme odbor majetku o zpracování nabídky na tuto opravu.  

 

Bod 7 

MV pověřil člena MV pana Kučeru, aby ve spolupráci s jednotlivými organizacemi předložil plán 
společenských, kulturních a sportovních akcí pro rok 2022 i s požadavky na případné finanční krytí 
z prostředků MV. Tento plán bude předložen na další schůzi MV v únoru 2022. 

 

Bod 8 

Člen MV pan Kučera přednesl návrh na organizaci Masopustních oslav v naší obci. Bylo 
dohodnuto, že do 14.1. 2022 zpracuje návrh a požadavek na finance a následně MV rozhodne, 
zda se tato akce uskuteční. 

 

Bod 9 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2022 - Z:  

2/26/2022 - Z: 
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Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2022 Přemístění dopravní značky na ulici Zámecká a doplnění o značku 
Zákaz stání 

Z: MAJ 

2/26/2022 Vypsání výběrového řízení na opravu chodníku na ulici Pod lipami a 
zajištění realizace opravy tohoto chodníku v dubnu 2022 

Z: MAJ 

3/26/2022 Zpracování nabídky na opravu povrchu na ulici Borošín Z: MAJ 

 

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2022 - Z:  

2/26/2022 - Z: 

 

Bod 12 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 6. 1. 2022 


