
Zápis  

z jednání osadního výboru místní části Čekyně ze dne 5. 3. 2012 

Přítomni : p. Kosík, paní Gallová, p. Střelec, p. Cita 

1) Osadní výbor projednal situaci místní komunikace Na podlesí, kde v letošním roce byl 

požadavek na rekonstrukci vozovky. Jelikož tato cesta je v desolátním stavu a navíc je 

používána firmami těžícími dřevo v přilehlých lesích, které používají nákladní automobily 

zatěžujícími tuto komunikaci hmotností i kolem 20t, žádá osadní výbor, aby odbor 

majetku zřídil co nejrychleji na tuto cestu osazení značek zákazu vjezdu vozidel nad 7t 

(mimo vozidel TSmPr). Po zřízení značky bude OV požadovat po Městské policii kontrolu 

dodržování tohoto omezení a případné udělení sankcí za toto porušení. 

2) OV projednal požadavek na údržbu chodníků, zastávek a dalších prostor v obci a pověřil 

pana Citu, aby projednal se zástupci města možnost využití pracovníků na veřejně 

prospěšné práce, aby se zapojili do této údržby. Tato by měla probíhat pravidelně, na 

dodržování práce bude dohlížet člen OV a měla by být organizována tak, jek je tomu 

v samotném městě Přerově a ne až na základě urgence OV. Místní část Čekyně je součástí 

města a pokud jsou tyto práce organizovány v městě, měly by být takto řešeny i 

v místních částech. 

3) OV žádá o zajištění účasti garantů OV na následující schůzi OV dne 2.dubna 2012. Zároveň 

žádá, aby se této schůze zúčastnil i vedoucí odboru majetku, vedoucí odboru rozvoje a 

zástupce TSmPr. Schůze sice probíhá od 18.00 hod, ale jsme schopni ji operativně 

posunout na bližší časový termín. Tématem budou opravy komunikací a chodníků, 

investice do místní části atd. 

4) OV projednal předložené podklady na sečení zeleně a připomínky budou samostatně 

zaslány na odbor majetku. Připomíná také skutečnost, že na pozemcích města v místní 

části jsou osazeny i keře a stromy a v předloženém návrhu není vůbec uvažováno o jejich 

údržbě a to hlavně u keřů, které zastiňují výhled na ulici Jabloňová z ulice Na červenici. 

Tyto keře je nutno pravidelně stříhat z důvodu bezpečnosti. Dále zde není vůbec 

uvažováno s údržbou a úpravou pozemku u památníku padlým.  

5) OV projednal také stav chodníků na ulici Jabloňová a Pod lipami a žádá odbor majetku o 

vyčlenění dodatečných prostředků na opravy těchto chodníků, které jsou v havarijním 

stavu a na jejichž opravy šly v průběhu předcházejících roků minimální prostředky.  

 

V Čekyni dne 5.3.2012 

 

Zapsal – Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně  


