
Zápis 
ze schůze osadního výboru konané dne 2. 5. 2011 

 
Přítomni: Gallová, Střelec, Kosík, Kolský, Cita 
 
 
1) Předseda OV informoval členy OV o žádosti k vyjádření k záměru převodu části pozemku 

p.č. 152 v k.ú. Čekyně. Předseda OV napíše odpověď na právní odbor s tím, že OV nevidí 
využití tohoto pozemku pro potřeby obce, nezná ale důvod, k čemu bude pozemek 
v budoucnu sloužit 

 
2) Pan Kolský požádal o to, aby byla znovu ušita smuteční vlajka, která je vyvěšována při 

smutečních příležitostech – stávající je již značně poškozená 
 
3) Předseda OV informoval o tom, že dne 15. 6. 2011 od 16.30 do 18.00 proběhne v Čekyni 

veřejné shromáždění občanů se zástupci města. Tohoto shromáždění se zúčastní primátor 
města Ing. Lajtoch, Ing. Čermák a Ing. Dostál a úředníci magistrátu. Přeseda OV zajistí 
informaci občanům – vyhlášení a vývěsní skříňka. 

 
4) Pan Kosík podal návrh, aby byla podána žádost na stavební úřad, aby v rámci stavebních 

povolení nebo ohlášení nepovoloval vjezd těžkých nákladních automobilů a mechanozmů 
při výstavbě RD v ulici Na červenici z důvodu totální devastace této cesty, která není již 
několik let ze strany magistrátu řešena. Dále podal podnět, aby úředníci odboru dopravy 
zkontrolovali a zajistili, aby překopy cesty Na červenici byly stavebníky RD uvedeny do 
původního stavu, tzn. zaasfaltovány a ne nikoli pouze zasypány kamenivem. Toto je 
povinností každého stavebníka a jelikoý je tato cesta majetkem města, měli by úředníci 
trvat na těchto úpravách. 

 
5) Předseda OV informoval o požadavku občanů místní části projednat s odborem dopravy 

uzavírání cesty z Přerova do Čekyně v době konání závodů na Přerovské rokli. Občané 
nesouhlasí s tím, aby tato cesta byla tak často uzavírána a odbor dopravy bez připomínek 
OV Čekyně povoloval tyto uzavírky a nedbal na názory občanů místní části Předseda OV 
bude kontaktovat odbor dopravy. 

 
6) OV projednal informaci předsedy OV o reklamaci, kterou poslal na odbor majetku. Tato 

reklamace se týkala nově zbudované cesty na Borošín a byla zaslána dne 26.4.2011 na 
odbor majetku. Dále byl na odbor majetku zaslán požadavek na opravu propadající se 
místní komunikace na p.č.914 – tento by měl zajistit správce tohoto toku. 

 
7) OV projednal požadavek na to, aby vybrané autobusové spoje zastavovaly na ulici 

Jabloňová. Požadavek s uvedením konkrétních spojů zašle předseda OV na odbor 
dopravy, paní Považanovou. Tento požadavek by OV odsouhlasen 

 
 
V Čekyni dne 2.5.2011 
 
Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně 

 


