
Místní výbor Čekyně
Přerov XII - Čekyně

Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne     
11. 2. 2016

Místo konání: Čekyně
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda

Kolský Miloslav
Hanáková Václava
Rousek Pavel
Švestka Jindřich

Omluveni:

Hosté: Sekanina – příslušník MP

Program jednání:
1. Investiční akce v místní části pro rok 2016
2. Ořezy keřů a stromů v místní části
3. Oprava a rekonstrukce kapličky na ulici Zámecká
4. Přechod pro chodce 
5. Různé
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

MV znovu projednal plánované opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v místní části 
Čekyně pro rok 2016. Začátkem dubna má být zahájena rekonstrukce komunikace 
K rybníčku, kterou bude realizovat společnost Strabag za cenu 512.384 Kč (vč. DPH). 
Začátkem července by se mělo začít s rekonstrukcí chodníku na ulici Jabloňová – 2. etapa 
za předběžnou cenu cca 600.000 Kč (vč. DPH). Jelikož na další investice v roce 2016 již 
nebudou finanční prostředky, rozhodl se Místní výbor zbývající finanční prostředky využít 
takto:

- zpracování projektové dokumentace ulici Selská

- zpracování projektové dokumentace na nový chodník na ulici Jabloňová – od RD manželů  

  I.  po zastávku autobusu u RD pí. H.

- zpracování projektové dokumentace na osvětlení chodníku a cesty ulice Jabloňová a to až 

  ke hřbitovu

Tato dokumentace je nutná k tomu, aby bylo možno v následujících letech soutěžit další 
veřejné zakázky na opravu těchto chodníků a komunikací.
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Bod 2

Bude třeba do konce března 2016 realizovat ořezy tůjí u bývalé školy na ulici Na červenici a 
také přerostlých tůjí na místním hřbitově. Zajistí předseda MV po komunikaci s magistrátem 
a TSMPr.

Bod 3

Pan Rousek upozornil na špatný stav kapličky na ulici Zámecká, která byla dříve opravena 
na náklady města. Je třeba opravit vnější fasádu, ořezat stromy u této kapličky a zjistit, zda 
tato není zařazena do chráněných památkových objektů. Zajistí předseda MV.

Bod 4

MV projednal opakovaně možnost zřízení přechodu pro chodce a to na ulici Pod lipami u 
zastávky autobusu. Předseda MV zašle požadavek na magistrát, aby prověřil možnost 
datace na vybudování přechodu pro chodce z peněz určených na zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu.

Bod 5 Různé:

Studna na místním hřbitově je pravděpodobně vyschlá. Předseda MV prověří na 
TSMPr možnost přistavení 1 m3 kontejneru na vodu na zalévání hřbitova a to od 
začátku dubna

Místní výbor odsouhlasil uzávěry komunikace II. třídy v době trvání 3 akcí na rokli a to 
Mistrovství Moravy v motokrosu – 1 den, Mistrovství republiky v autokrosu – 2 dny a 
Mezinárodní mistrovství v autokrosu – 2 dny.

MV odsouhlasil předpokládané zábory pozemků p.č. 118, 152, 13, 1009, 1008, 5, 125 
v rámci plánované rekonstrukce krajské komunikace II. třídy č. II/437 dále vyslovil 
souhlas s prodejem části pozemků p.č. 118, 152, 13, 5 z vlastnictví statutárního města 
Přerova do majetku Olomouckého kraje v rámci realizace opravy této komunikace.

MV požaduje výměnu zastaralé ústředny pro hlášení místního rozhlasu a nahrazení 
novou i s přehrávacím zařízením z důvodu nefunkčnosti stávající ústředny, která se již 
nedá opravit.

MV odsouhlasil konání veřejné schůze s občany a to v dubnu roku 2016, kde budou 
občané informováni o činnosti MV, předpokládaných akcích na rok 2016 a další 
záležitosti. Zajistí předseda MV

Byla projednána možnost výměny klik v budově bývalé školy – zajistí p. Kolský 
z prostředků MV

Oprava VO na místním fotbalovém hřišti – zajistí předseda MV s TSMPr

Do vývěsky MV budou dány informace týkající se hlášení jednotlivých poruch 
veřejného osvětlení a další nutné kontakty

Pan Kolský upozornil na plný kontejner na použité šatstvo – je nutno ihned vyvézt –
podnět na město

Bod 6 – Úkoly pro členy osadního výboru 

 Pozvat projektanta a prověřit požadavek na šířku chodníku na ulici Jabloňová – p. 
Střelec
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 Prověřit požadavky na projekt osvětlení na místní komunikaci Pod lipami – p. Střelec

 Zajištění ořezů tůjí u bývalé školy a na místním hřbitově – p. Střelec

 Přistavení kontejneru na vodu na hřbitov u TSMPr – p. Střelec

 Realizace schůze s občany místní části – p. Střelec

 Výměna klik a zámků v budově bývalé školy – p. Kolský

 Oprava VO na fotbalovém hřišti – p. Střelec

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 Zajištění zpracování projektové dokumentace na opravu povrchu místní komunikace 
na ulici Selská

 Prověření opravy místní kapličky na ulici Zámecká

 Prověření možnosti vybudování přechodu pro chodce na ulici Pod lipami (u autobusové 
zastávky) z dotací na zvýšení bezpečnosti provozu

 Žádost o častější vyvážení textilií z kontejneru na textil



Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/10/2016 Konzultace s projektantem týkající se 
realizace chodníku na ulici Jabloňová

Z: předseda
T: příští jednání 
výboru 3. 3. 2016

2/10/2016 Konzultace s projektantem týkající se 
osvětlení chodníku na ulici Pod lipami

Z: předseda
T: 03/2016

3/10/2016 Realizace ořezů tůjí na hřbitově a u místní 
školy

Z: předseda
T: 31. 3. 2016

4/10/2016 Přistavení kontejneru na vodu na místní 
hřbitov

Z: předseda
T: 31. 3. 2016

5/10/2016 Schůze členů MV s občany Čekyně Z: předseda
T: 04/2016

6/10/2016 Výměna zámků a klik v budově místní školy Z: p. Kolský
T: 03/2016

7/10/2016 Oprava VO na fotbalovém hřišti Z: předseda
T: 03/2016
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/10/2016 Zpracování projektové dokumentace na 
opravu povrchu místní komunikace Selská

2/10/2016 Prověření možnosti opravy místní kapličky na 
ulici Zámecká

3/10/2016 Prověření možnosti vybudování přechodu pro 
chodce na ulici Pod lipami před zastávkou 
autobusu

4/10/2016 Žádost o častější vyvážení kontejneru na textil

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV

V Čekyni dne 11. 2. 2016

Přílohy:


