
Pro veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov dne 25.9.2015 v Chyníně . 
 

Zpráva starosty. 
 

1. Hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs navštívil naši obec ve středu 19.8. 2015. 
Zajímal se hlavně o stav silnic a situaci v bývalých kasárnách v Chyníně. Společně jsme 
projeli trasu silnice č.17716 od penzionu v Zahrádce do Nových Mitrovic, následně do 
Chynína a po té přes Radošice zpět do Čížkova. Konstatoval, že silnice ze Zahrádky do 
Nových Mitrovic je v bědném stavu a je ji nutno opravit. Tak by se mělo stát, při optimálních 
podmínkách, v příštím roce. Obec sdělila, že má za to, aby se silnice opravila třeba v několika 
etapách a kvalitně, než v jednom zátahu opravit vozovku celou a opět ji po zimě opravovat. 
Samozřejmě, že zde záleží na finančních možnostech. Podle informací SÚS v Nepomuku, je 
zatimní záměr opravit cestu metodou, která se aplikovala na silnice č.17718 z Čížkova do 
Radošic. Cesta je opravena zarovnáním výtluk a přestříknutá nátěrem a zasypaná jemnou drtí. 
Zemědělský provoz a zima ukáže, zda byla tato investice ze strany Plzeňského kraje 
adekvátní. Proto by obec raději souhlasila s etapovou, ale důkladnou , rekonstrukcí celé 
silnice. Na místě bývalých kasáren pan hejtman ( a před ním několik návštěv ze strany 
ministerstva obrany, životního prostředí Plzeňského kraje a Agentury ochrany přírody a 
krajiny) se shodl s naším názorem, že stav budov a jejich zbytků ne neudržitelný a jejich 
odstranění ze strany obce  by byl neúměrný zásah do obecního rozpočtu. Pan hejtman nabídl , 
že stanovisko obce k tomuto problému odešle ministru obrany ČR svým jménem. Koncept 
dopisu, v němž obec Čížkov odmítá bezúplatný převod budov a jejich zbytků na obec Čížkov 
je již panu  hejtmanovi odeslán . Dále jsme pana hejtmana požádali o pomoc při znovu 
otevření zákona č.172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů O přechodu vlastnického práva  
z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Obci Čížkov jde o vydání cca 14 ha lesních 
pozemků na k.ú.Chynín, které nám nebyly vydány, protože jsme žádali o majetek obce 
Chynín na k.ú.Chynín a těchto 14ha lesních pozemků je (byl) majetek obce Čížkov na k.ú. 
Chynín. Záležitost se znovuotevřením předmětného zákona by mohla řešit např. poslanecká 
iniciativa a vzhledem k tomu, že se vydání majetku týká více obcí Plzeňského kraje  a 
vzhledem k volbám do krajů, je reálné, že bude tato záležitost aktuálním programem. Tolik 
k této návštěvě, které se za strany obce dále zúčastnil pan místostarosta Ing. Láďa Jára a 
zastupitel MgrA. Dušan Skala. Koncepty dopisů panu hejtmanovi jsou zde k nahlédnutí. 
 
2.Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční od úterý 29.9.2015 do pátku 2.10.2015 v Čížkově. 
Upozorňujeme na změnu místa soustředění nebezpečných odpadů a to do dvora bývalého 
JZD, tedy nikoliv na křižovatce na návsi. Místo bude přístupné a přejímkou odpadů bude 
pověřen stanovený pracovník. Plakátky jsou ve všech obcích, informace jsou na webových 
stránkách a budou ještě vyhlášeny obecním rozhlasem. Musím opět sdělit, že na seznamu 
nebezpečných odpadů není azbest (eternit), nákladní pneumatiky, objemný odpad (nábytek, 
gauče, tvrzené plasty atd.) Tyto věci je nutné odevzdat do sběrných dvorů za příslušný 
poplatek. 
 
3. Z diskuse na veřejném zasedání zastupitelstva obce Čížkov dne 19.6.2015 v Liškově 
,vyplynulo kromě jiné, i nesouhlas s dočasným uzavřením pošty v Čížkově. Obec se v této 
záležitosti obrátila dopisem na ústředí pošt v Plzni, na manažera pana Václava Kroftu . Z jeho 
odpovědi vyplynulo potvrzení situace, jakou nám sdělila paní Kohútová, vedoucí pošty 
v Nepomuku, tedy absence potřebného pracovníka. Situace byla prý v té době v řešení. Podle 
posledních informací od paní Kohútové se již nová pracovnice zacvičuje a k obnově provozu 
pošty v Čížkově dojde v průběhu měsíce října 2015. 
 



4.Dopravní situace v Železném Újezdu. Obec Čížkov řešila stížnost paní Marty Plaché na 
nebezpečnou dopravní situaci v úseku silnice č. 17716 v prostoru kulturního zařízení v Žel. 
Újezdu. Požadovala zde omezení rychlosti na 30km/hod a vřazení zpomalovacího prvku . 
Tuto žádost postoupil obecní úřad DI PČR v Plzni. Stanovisko  DI PČR bylo však zamítavé, 
že se nejedná o místo nehod a dodržování předpisů je povinností řidičů. Paní Marta Plachá 
s tímto stanoviskem nesouhlasila o podala další stížnost , kterou OÚ opět přeposlal na DI 
PČR Pj. Výsledek byl opět zamítavý s tím, že jsme dostali doporučení zpracování projektové 
studie, která prokáže možnost stavebně technického uspořádání, které spočívá v zajištění tzv. 
„Městského profilu komunikace“ ve smyslu příslušných ČSN, zejména pak ČSN 736110 a TP 
145 „Zásad pro navrhování průtahů silnic obcemi nebo TP z r. 2001 „Zásad“ pro bezpečné 
utváření pozemních komunikací. (Veškerá korespondence je zde k nahlédnutí). Stanovisko DI 
PČR je pro obec konečné a v současnosti se nezabýváme zadáním zpracování těchto studií. 
Soudíme však, že prvním a nejlacinějším krokem by bylo, kdyby vozidla návštěvníků 
kulturního zařízení a restaurace parkovala na zřízeném parkovišti mimo bezprostřední 
blízkosti vozovky. 
 
5. Obec Čížkov projedná a zkoncipuje s ředitelkou MŠ v Čížkově dopis Obecnímu úřadu 
v Nových Mitrovicích o příspěvek na dopravu tamních dětí do MŠ v Čížkově a to i s ohledem 
na vývoj počtu dětí do příštích ročníků MŠ. V současnosti platí rodiče za svoz a rozvoz dětí 
5,-Kč za den. 
 
6. Ze stavebních prací proběhla oprava návsi a místních komunikací v Měrčíně. Zde dojde 
v říjnu k osazení vynechaného trojúhelníku ve vozovce stromem (/nízko kmennou lípou) a po 
té bude tento prostor osazen obrubníky. 
V Čečovicích byla dokončena úprava místní komunikace po rekonstrukci kanalizace, 
asfaltovým povrchem.  
V Železném Újezdu  probíhá akce ze společného  dotačního projektu Mikroregionu  na 
opravu křížku a pomníku padlých. 
V Liškově se započne oprava mostu a mostku, i když jsme ještě nedosáhli na dotační peníze, 
ale administrativní naplnění žádosti se přes nesmírnou byrokracii blíží ke konci. 
 
7. Zastupitelstvo obce Čížkov se po rozsáhlé diskusi rozhodlo zřídit stavební dozor při 
stavebních pracích pro obec. Jedná se o to, že pro každou práci v jednotlivých částech obce 
budou určeni zastupitelé, kteří budou tyto akce kontrolně navštěvovat, budou sledovat postup 
prací dle projektu a vedení stavebního deníku. Tento dozor budou mít pánové Petr Chott, 
Miloš Heřman, Dušan Sládek, Miroslav Černý a Martin Třeštík. Tím ovšem není dotčeno 
právo kontroly ostatních členů zastupitelstva, či kontrolního výboru.  
 
8. V průběhu srpna proběhlo v obci několik velmi zdařilých akcí. 

• 15.8.2015 v Zahrádce proběhla dosud v naší obci nevídaná akce pod názvem „Příběhy 
věcí“. Celý program a výstava se týkala věcí a záležitostí Zahrádky. Byl perfektně 
audio vizuálně zabezpečen a odměnou tomu byla veliká návštěva a to nejen 
zahrádeckých spoluobčanů. Zde patří obrovské poděkování SDH v Zahrádce a 
jmenovitě hlavnímu organizátorovi a protagonistovi celé akce Mgr. Dušanovi Skalovi. 

• 22.8.2015 s v Čížkově prolnuly dvě akce a jejich souběh obě obohatil. Konalo se od r. 
2002 čtvrté setkání rodáků obce Čížkov a zároveň s tím akce obce ve spolupráci s 
MAS sv. Jana Nepomuku „Dotyky řemesel“. V rámci dne se konal i koncert 
plzeňského MLSu v kostele sv. Jana Křtitele v Čížkově. Akce byla opravdu hojně 
navštívena a ze strany rodáků vysoce hodnocena. Kromě organizátorů setkání rodáků 



patří i veliký dík čížkovským spoluobčanům, aktivně se podílejících na akci Dotyky 
řemesel a také MAS sv.Jana z Nepomuku. 

• 28.8.2015 se uskutečnil tradiční den dětí v Železném Újezdu pod patronací pana 
Ladislava Kužely, sportovní klání (stolní tenis) měl pod palcem nájemce pohostinství 
pan Jan Moravec. 

• Poděkování však také patří všem organizátorům tzv. malých akcí, které se konaly 
v rámci jednotlivých částí obcí . 

• V této souvislosti Vás zveme na  tradiční setkání důchodců, které spolu s obcí 
zabezpečuje SDH Čečovice. Setkání se uskuteční 25.11.2015 od 15 hod. v Čečovicích. 
Součástí bude koncert plzeňského MLSu a samozřejmě hudební doprovod Zdeňka 
Zapletala. 

9. Různé. 
• Nadále probíhá výkup jablek ve Dvorci (viz plakátek) 
• Obec Čížkov je do konce září mezi vybranými obcemi, v nichž probíhají sociologické 

průzkumy. Upozorňujeme na to v souvislosti s možnými návštěvami Vašich 
domácností pověřenými pracovníky Akademie věd ČR. 


