
Veřejné shromáždění Čekyně
středa 27. 11. 2013 v 16.30 hodin – bývalá základní škola

Účast: občané místní části Čekyně - cca 50 osob

Mgr. Bohuslav Přidal – tiskový mluvčí, moderátor veřejného shromáždění 
Zástupci města Přerova: 

a) primátor  Ing. Jiří  Lajtoch -  plnění úkolů souvisejících se zastupováním statutárního 
města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru 
ekonomiky, Kanceláře primátora a Odboru vnitřní správy, 

b) náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek - plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do Odboru 
koncepce a strategického rozvoje, Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

c) náměstek primátora Michal Zácha, DiS. - plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence 
Odboru správy majetku a komunálních služeb

d) náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín - plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence 
Odboru sociálních věcí a školství

Spolupracující členové rady města Přerova: 
Ing. Jiří Lajtoch, Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Tomáš Dostal

Přítomni: 
-     Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
- Mgr. Zdeněk Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
- Zdeněk Holas – pracovník odboru správy majetku a komunálních služeb
- Oldřiška Sedláčková – vedoucí odboru ekonomiky
- Ing. Jitka Kočicová – vedoucí odboru evidenčně správních služeb
- Ing. Radek Koněvalík  -  ředitel Technických služeb města Přerova s.r.o.
- Stanislav Sekanina, okrskář - strážník Městské policie
- Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora

Členové osadního výboru: 
Ing. Bohumír Střelec – předseda, Veronika Gallová, Otto Kosík, Ing. Miroslav Cita, 
Miloslav Kolský 

Program veřejného shromáždění:

 rekonstrukce komunikací a chodníků v místní části – zařazení těchto akcí do 
rozpočtu města

 vybudování kanalizace v místní části (předpokládaný termín)

 navazující oprava krajské komunikace přes obec, vedení objízdných tras přes 
obec

 rozvoj Čekyně v následujícím období

 cyklostezka Přerov – Čekyně 

 ostatní připomínky občanů, různé



Průběh shromáždění:
Zahájení a přivítání - předseda osadního výboru Ing. Střelec, zejména kvůli rozpočtu města 
na příští rok pozval občany na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 9. 12. 
2013 od 13.00 hodin v klubu Teplo na Horním náměstí.. 
Tiskový mluvčí B. Přidal přivítal přítomné a představil přítomné členy vedení města a 
zástupce Magistrátu města Přerova.
Úvodní slovo primátora. Informace o finanční situaci města (příjmy). Financování místních 
částí ve výši 550,-- Kč na 1 obyvatele. Informace o jednání na Olomouckém kraji ve věci 
opravy komunikace v Čekyni – příslib opravy v 1. pololetí 2014. 

Ing. Pavel Gala v počítačové prezentaci představil místní část Čekyni a uvedl, co zde bylo 
vybudováno v posledních letech, včetně uvedení celkové částky vynaložených finančních 
prostředků. Nárůst počtu obyvatel – nyní 696. 

rok vynaložené prostředky
1998-2010 72.106.000,-- Kč

2011 2.396.891,-- Kč
2012 741.690,-- Kč
2013 728.140,-- Kč

Plán akcí na rok 2014
 rekonstrukce Na podlesí ……….. 1.387 tis. Kč
 oprava chodníků …………………..151 tis. Kč
 sekání nepředaných ploch ………….10 tis. Kč

 rekonstrukce komunikací a chodníků v místní části – zařazení těchto akcí do 
rozpočtu města

M. Zácha informoval o záměrech na příští rok s tím, že nejvýznamnější akcí v Čekyni bude 
rekonstrukce ulice Na Podlesí ve výši cca 1,387 mil. Kč a uvedl, jakým způsobem bude 
provedeno financování. Dále hovořil o dalších aktivitách – údržba veřejných ploch, sečení 
veřejné zeleně, hřbitov. 

 vybudování kanalizace v místní části (předpokládaný termín)
Mgr. Kulíšek informoval o problémech, jedná se vysokou investiční akci, v minulosti 
problémy s majetkoprávními vztahy. V současné době se město ve spolupráci s VaK Přerov 
snaží o získání dotace, jakmile bude vypsána výzva, město se do ní přihlásí. Tato investice je 
nad rámec možností samotného města. 

 navazující oprava krajské komunikace přes obec, vedení objízdných tras přes 
obec

Ing. Gala informoval o jednání s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Mačákem, který 
přislíbil, že bude v příštím roce opravena průjezdná část komunikace. 
Ing. Kočicová shrnula způsob stanovování objízdných tras, správní orgán může rozhodnout o 
vedení objízdné trasy i s negativním vyjádřením obce. 

 rozvoj Čekyně v následujícím období
Ing. Gala představil územní plán, včetně změny č. 1, poukázal na rozvojové plochy pro 
bydlení v rodinných domech (nejsou v majetku města). Město má program na podporu 



technické infrastruktury – stavebníci, kteří realizují novou bytovou výstavbu mohou z toho 
programu čerpat finanční prostředky. Tímto způsobem se již v minulosti realizovala
infrastruktura i v Čekyni - část území – ulice Slunečná

 cyklostezka Přerov – Čekyně 
Ing. Gala poskytl informace a představil studii cyklistické stezky – propojení města s místní 
částí. Je zpracována ve dvou variantách.
Varianta 1 vede kolem komunikace, problémem v trase je přemostění přes budoucí dálnici
nadjezdem. Nutno brát v úvahu i stávající biokoridor v trase, technické komplikace u sochy 
Mamutíka. Délka 3,2 km, náklady cca 35 mil. Kč. 
Představení varianty 2 – jedná se o variantu vedenou přes Žernavou, nadjezdem nad dálnicí a 
vrátila by se na polní cesty, přes spodní část školního kopce kolem amfiteátru, nahoru na 
kopec, vyústění v ulici Zámecké.
O řešení zájem i OV Předmostí – vidí zejména rekreační účel a upřednostňuje variantu 2. Po 
projednání v Čekyni a sladění zájmů obou osadních výborů se bude dále připravovat 
praktičtější varianta 1 – bude město usilovat o získání dotace v novém programovacím 
období. 

 ostatní připomínky občanů, různé

Dotazy a připomínky obyvatel místní části Čekyně

Dotazy a připomínky občanů Odpověď
Jméno: Občan Červinka
Dotaz: Kanalizace u školky - sběrač vody, který 
svádí vodu do díry v zemi, která není krytá. Bylo 
by vhodné zatrubnit tyto rigoly, cca 10 metrů a 
lapač vody. Je to pro děti nebezpečné.
Ing. Střelec – toto částečně řešila PD Slunečná. 
Cena byla cca 500 tis. Kč a osadní výbor 
upřednostnil tehdy jiné investice. OV může 
rozhodovat pouze v rámci limitu, občani
v referendu požadovali opravy komunikací.
Občanka – dříve Slunečná sloužila pouze pro 
koně, dnes tam jezdí těžká technika z družstva a 
z lesa. 
Ing. Střelec – takových havárií je v Čekyni více. 
Zopakoval způsob financování v místních 
částech. 

M. Zácha – proto je důležitá spolupráce 
s osadním výborem. Loni byla vyčleněna částka 
550,-- Kč na obyvatele, aby se mohl osadní výbor 
sám rozhodovat (alespoň částečně) o drobných 
investicích. Toto vnímá jako havárii a bude 
řešena havárie (to, co je nebezpečné).   
Primátor uložil odboru majetku, aby prověřil 
situaci a s odborem ekonomiky bude řešeno 
zabezpečení financí na havárii. 

Z: Mgr. Vojtášek
T: 11/2013

Bylo provedeno místní šetření. Závěr: bude 
řešeno v letošním roce osazením ochranné mříže.

Jméno: Ing. Střelec
Dotaz: Zastřešení zastávky nebylo stanoveno 
občany, respektive osadním výborem jako 
priorita. 

Bez dalšího vyjádření. 

Jméno: Občan
Dotaz: Je plánována oprava komunikace, kudy 
povede objízdná trasa. 

Ing. Kočicová - objízdná trasa se bude teprve 
plánovat, investorem je kraj, není dosud zřejmé, 
zda bude řešeno částečnými uzavírkami, úplná 
uzavírka bývá využívána co nejméně. 

Jméno: Občan
Dotaz: Kdo přišel s cyklostezkou, jedná se o 
drahý projekt. 

Primátor – požadavek osadního výboru. Lidé 
jezdí hodně na kole a v novém programovacím 
období mají být vyčleněny finanční prostředky na 



infrastrukturu (tam cyklostezka spadá). Proto je 
třeba mít projektovou přípravu. 

Jméno: Občanka Lužová
Dotaz: Zastávka Borošín – k této zastávce není 
chodník, pro děti je pohyb po komunikaci 
nebezpečný. 

Z. Holas – chodník je v registru investic, i 
kompletní ulice Jabloňová. 
Ing Gala – doplnil, že s tímto bylo počítáno a po 
dohodě s osadním výborem byly finance použity 
na opravy  komunikací. 

Jméno: Občani 
Dotaz: Proč se dává do Čekyně tak málo peněz, 
je to velká obec, rozvíjí se. 

O. Sedláčková poskytla informaci, že se začaly 
asi před 2 roky podrobně rozklíčovat veškeré 
příjmy a výdaje jednotlivých místních částí 
(včetně nákladů na dopravu, školství ...).  Uvedla 
i číselné informace a provedla srovnání, jak by 
vypadala finanční situace, kdyby místní část 
Čekyně nebyla součástí města, ale samostatnou 
obcí.
Ing. Gala uvedl, že srovnávání není vždy úplně 
přesné (srovnává se nesrovnatelné) a pro ilustraci 
uvedl, jaké částky byly v místních částech 
proinvestovány za plynofikace, vodovody a 
kanalizace. 
Ing. Střelec doplnil svůj názor na uvedené 
informace – do Čekyně jsou započítány např. i 
finance pro Sokol (1.000 tis. Kč) a dále 
mimořádné investice, které nejsou realizovány 
každoročně. Dle jeho názoru by měl výpočet 
vypadat jinak, uvedl, že by dle jeho propočtů 
mělo být každoročně k dispozici pro Čekyni cca 
1,6 milionu Kč. 
Primátor doplnil, že částka 550,-- Kč má řešit 
zejména drobné opravy. Bohužel, v místních 
částech nebyla v roce 1989 vybudována téměř 
nikde voda, kanalizace a plynofikace. Tyto 
investice, i když jsou realizovány s dotacemi, 
jsou finančně velmi náročné. 
Město se snaží postihnout různé oblasti – např. 
na MHD vydává ročně 26 mil. Kč, zateplují se 
všechny školy. Komunikace jsou ve špatném 
stavu ve všech místních částech.
Diskuse ke kvalitě komunikací v místních 
částech – problém, že některé komunikace jsou 
krajské.  M. Zácha uvedl, že na kraj zástupci 
města apelují, snaží se, aby město prosadilo tyto 
investice do plánu Olomouckého kraje. Doplnil, 
že prostřednictvím TSMPr bylo letos  
proinvestováno na opravy výtluků a předláždění 
v Čekyni cca 300 tis. Kč a totéž se předpokládá i 
v příštím roce. Je třeba, aby se lidé v Čekyni 
shodli a z Čekyně šly konkrétní priority, aby 
opravy byly provedeny v nejzatíženějších 
úsecích.  

Jméno: P. Kosík
Dotaz: Cesta na Sobíšky, která je v majetku 
města, se sekla za 11 let, co zde bydlí, pouze  1x. 
Tato stezka sloužila cyklistům, turistům, 
lyžařům. 

Primátor – pokud je v majetku města, bude 
sečena. 
M. Zácha – osadní výbor má k dispozici plán sečí 
a zimní údržby. I když není tento plán neměnný, 
někdy jsou problémy. 



Jméno: P. Kosík
Dotaz: Poslední seč byla provedena minulý týden 
– dodnes nebylo pohrabáno, plíseň. 

Ing. Koněvalík – prověří, zda a kde došlo 
k chybě a bude sjednána náprava. Plán sečí se 
průběžně projednává se zástupci osadního 
výboru. Práci zadává a kontroluje odbor majetku 
a následně probíhá fakturace dle platného ceníku 
a skutečně provedené práce.

Jméno: Občané
Dotaz: Snížení rychlosti přes Čekyni. Kamiony 
v noci jezdí z kopce rychlostí 80 - 100 km. 
Řešením může být jedině retardér. Jako příklad 
dobrého řešení uvedeny Prosenice, kde mají 
semafor - zastavuje automobily, které překročí 
stanovenou rychlost.

Primátor uvedl, že tento požadavek bude navržen 
do požadavků města na Olomoucký kraj. 
Strážník Sekanina informoval o měření rychlosti 
v Čekyni. Uvedl, že kraj v minulosti již odmítl 
osazení retardéru na této komunikaci. 

Jméno: Občanka
Dotaz: Chodníky v zimě – kdo má odhrnovat, 
v jejich ulici nebyl nikdy odhrnován. 

Ing. Koněvalík – je zpracován plán zimní údržby, 
chodníky jsou rozděleny do 3 pořadí – v Čekyni 
do 48 hodin má být provedeno čištění. Vědí, že je 
to problém. Nabízeli v místních částech dohody 
místním občanům, aby byl zabezpečen úklid. 
V Čekyni takového spolupracovníka mají.  
Z. Holas doplnil, že toto rozdělení do 3 pořadí 
platí i ve městě.
Ing. Střelec doplnil, že se loni snažili řešit situaci 
aspoň posypem, nyní je vyvěšena nabídka 
spolupráce pro další spoluobčany. Problém 
čištění krajské komunikace. 
Diskuse k zimní údržbě.

Jméno: Občan
Dotaz: Světlo na Selské ulici 20 – tma.

Ing. Koněvalík – prověří. 
T: 12/2013

Jméno: Občan
Dotaz: Proti nové hospodě – kanál metr pod 
úrovní, metr od krajnice. Nebezpečné.

Pracovníci odboru majetku prověří. 
T: 11/2013
Bylo provedeno místní šetření. Závěr: Bude 
řešeno v průběhu jara 2014.

Jméno: pí Gallová
Dotaz: Očekávala informaci k cyklostezce, 
k dětskému hřišti a prodloužení chodníku. 
Očekávala informaci o rozvojových plánech, aby 
se stále jen „nehasily“ místní problémy. 

Primátor – k dětskému hřišti uvedl, že letos byly 
zatím finance z loterií zapojeny do sportu. Pokud 
bude do konce roku přebytek, budou tyto finance 
využity prioritně na dětská hřiště nejen v Čekyni, 
ale i v jiných místních částech (realizace v roce 
2014). 
Ing. Střelec – osadní výbor nebývá přizván 
k výběrovým řízením. Doplnil, že na hřiště byl 
zpracován projekt, peníze musely být 
financovány podle něj. Informoval o vysoutěžené 
ceně a doplnění herních prvků. Vysoká cena –
oplocení, lavičky. Celková cena kolem 800 tis. 
Kč. 
M. Zácha – doplnil informaci o bezpečnostních 
podmínkách pro dětská hřiště, přísné předpisy, 
certifikace. Má být dofinancován hlavní herní 
prvek za cca 250 tis. Kč. 
Mgr. Hluzín  doplnil další bezpečnostní aspekty, 
dětská hřiště a jednotlivé herní prvky mají velmi 
přísná pravidla, průběžné kontroly (tak je to 
v mateřských školách).
Diskuse k dětskému hřišti a jeho ceně.  

Jméno: Občan Mgr. Hluzín  - peníze z hazardu sportovcům 



Dotaz: Problematika financování sportu chybí, obracejí se na města  - granty, přímé 
podpory, mimořádné dotace.  

Jméno: Občanka
Dotaz: Problematika získávání dotací

Primátor vysvětlil fungování dotací. Ing. Gala
doplnil, že město získalo 400 mil Kč z dotací. U 
každého titulu je třeba spolufinancování 
z rozpočtu města. Mgr. Kulíšek informoval o 
principiálním fungování – ne vždy lze žádat o 
vše, ne vždy jsou vypsány dotace na turistiku 
apod. Dále město žádá finance ještě z prostředků 
národních – např. ze státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo státního fondu životního 
prostředí. I zde jsou ovšem podmínky 
spolufinancování z rozpočtu města. 
Město sleduje výzvy - např. nyní (jak již bylo 
uvedeno) čekáme na výzvu, abychom mohli 
realizovat kanalizaci – tyto dotační tituly nejsou 
vypisovány každoročně. 

Jméno: Občan Budek
Dotaz: Zda by mohla být povolena výstavba 
rodinných domů i v lokalitě mezi Borošínem a 
Lhotkou. 

Ing. Gala na územním plánu (mapa) poukázal na 
rozvojové plochy a vysvětlil, jak se určují plochy 
pro výstavbu. Změna územního plánu 
představuje zákonný proces trvající cca 12 – 13 
měsíců, kde účastníci řízení a orgány státní 
správy (ochrana půdního fondu apod.) uplatňují 
své připomínky. Ne každá změna územního 
plánu je povolena. 

Jméno: pí Gallová
Dotaz: Cyklostezka – doplňující dotaz k dalšímu 
postupu.

M. Zácha – aby se mohlo požádat – musí být 
zpracován projekt a vypořádány majetkoprávní 
vztahy, spoluúčast města.
Ing. Gala – bude dál rozpracovávána varianta 1, 
cca 45 vlastníků. Cena projektu se pohybuje ve 
výši cca 3 – 5 procent z předpokládané ceny. 
Primátor uvedl, že tato cyklostezka má regionální 
charakter, město bude mít snahu pokračovat 
v přípravě stavby (projektová dokumentace).

Ing. Střelec – uvedl, že se lidé nemají za ním chodit ptát, která cesta kdy bude opravena 
v Čekyni. Informoval o rozpočtu a připravovaných investičních akcích, podobné požadavky 
jako Čekyně mají i ostatní místní části. V příštích 10 letech nelze očekávat rozvoj místní části, 
ale jen opravy a údržbu. Zrekapituloval, co bude zrealizováno v příštím roce. 
P. Cita uvedl, že osadní výbor není schopen ovlivnit ani plán sečení. Nejsou sečeny všechny 
zelené plochy. Z diskuse vyplynulo, že na základě jednání je průběžně plán sečení 
aktualizován. 
Chodník k zastávce – M. Zácha potvrdil, že je to problém.

Primátor – závěr – pokud takto potvrdí osadní výbor:
1) bude se připravovat projektově varianta cyklostezky
2) bude řešena havárie 
3) bude řešen chodník k zastávce

Ing. Střelec – nemůže souhlasit s výše uvedeným, v referendu dali místní občané jako 
prioritu opravy komunikací, nikoliv chodník nebo cyklostezku. 


