
Zápis
z jednání osadního výboru Čekyně dne 9. 6. 2014

Přítomni: Střelec, Gallová, Kosík, Kolský, Jandová

1. Předseda OV informoval přítomné ohledně schůzky pracovníků magistrátu a zástupce OV 
p. Kosíka, týkající se řešení problematiky přívalových dešťů a splachování půdy na místní 
komunikace, kde vznikají škody na majetku obce. Toto jednání doplnil p. Kosík, který 
konstatoval, že nebylo dosaženo žádného závěru. OV požaduje, aby tato problematika 
byla dořešena a to hlavně na ulici Slunečná, Na červenici a kolmá ulice na ulici 
Jabloňovou.

2. Předseda OV seznámil přítomné s harmonogramem realizace silnice Na podlesí. 
Společnost Strabag a zástupci města provedou pro občany této ulice informativní schůzku 
dne 18.6. v 17.00 hod, kde budou  projednány podrobnosti realizace této stavby s tím, že 
tato by měla být dokončena do poloviny července. OV požaduje, aby se zástupce OV 
mohl zúčastnit KD této stavby a to hlavně při realizaci pokládky penetrace a živičných 
krytin.

3. OV pověřil p. Citu, aby dohlédl na sečení trávy před konáním hodových slavností 
v Čekyni. 

4. OV souhlasil s tím, aby předseda OV projednal se zástupcem TSmPr cenu posečení trávy 
a náletových křovin na ulici Zámecká a na základě této ceny bude zvážena možnost tyto 
práce realizovat. Provede p. Střelec dne 16.6. 

5. OV souhlasil s tím, aby byla poptána dodávka krycích mříží na žlaby na ulici Zámecká, 
které by byly vyměněny za stávající nevyhovující mříže, které se prohýbají. 

6. Schůze OV se zúčastnila členka zastupitelstva města Přerova pí. Marta Jandová, která si 
vyslechla názory na problémy místní části a následně diskutovala se členy OV o 
problematice místních částí a řešení jejich problémů

7. OV požaduje, aby obdržel informaci ohledně požadavku OV na omezení vjezdu na ulice 
Na červenici a Slunečná, které již dříve požadoval.

8. Schůze OV se v měsíci červenci a srpnu uskuteční dle potřeby

V Čekyni dne 9. 6. 2014

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda OV Čekyně


