
Zápis z 16. jednání Místního výboru místní části Čekyně   

ze dne 4. 8. 2016

Místo konání: Čekyně
Přítomni: Bohumír Střelec – předseda

Hanáková Václava
Rousek Pavel
Švestka Jindřich

Omluveni:
Hosté: Pan Sekanina – městská policie

Program jednání:
1. Požadavek na omezení rychlosti na komunikaci II. třídy
2. Billboard u silnice II. třídy
3. Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 124

4. Vyjádření k požadavku CMN

5. Vyjádření k převodu pozemků – M.
6. Úkoly pro členy místního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr,(řešené)
8. Žádosti a podněty směrované k MMPr,(nově vznesené)
9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

10. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

MV projednal otázku snížení rychlosti na komunikaci II. třídy z Penčic do Čekyně a to v úseku od 
hrany rybníka po značku obce a ze směru od Čekyně do Penčic od konce obce do konce rybníka. 
Tento úsek je nepřehledný, zarostlý stromy a řidiči i při dodržování rychlosti 90 km/hod často 
vyjedou do protisměru nebo nevidí v šeru, které zde panuje, chodce nebo cyklisty. Žádáme 
magistrát o projednání této změny rychlosti na max. 50 km/hod. v tomto úseku se zástupci kraje a 
zajištění následné realizace omezení této rychlosti v tomto úseku.

Bod 2

Pan Sekanina byl dotázán na výstavbu billboardu, (informační tabule), na levé straně při sjezdu do 
obce u silnice II. třídy – odbočka k ICBC. Pan Sekanina prověří tuto informaci a podá MV zprávu.

Bod 3

MV nesouhlasí s prodejem městského pozemku p.č. 124 v k.ú. Čekyně manželům N. Tuto parcelu 
požaduje zachovat v majetku města s tím, že by zde mělo být umístěno kontejnerové stání na 
separovaný odpad a následně i možná odstavná plocha pro vozidla, která v této části obce nemají 
kde parkovat.

Bod 4

MV souhlasí pouze s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu p.č. 560 v k.ú. Čekyně do 
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majetku města. Komunikace byla vybudována za spoluúčasti města a podmínka byla bezúplatný 
převod pozemku do majetku města.

Bod 5

MV souhlasí s pouze bezúplatným převodem nové kanalizace (dešťové) vybudované na 
pozemcích p.č. 783/9, 273/4 a 271/8 v k.ú. Čekyně, (ve vlastnictví manželů M. a pana R.           
do majetku města Přerova. Zároveň MV upozorňuje, že toto může být pouze dešťová kanalizace 
z důvodů toho, že je zaústěna do stávající kanalizace, která se po vybudování nové splaškové 
kanalizace stane pouze dešťovou – toto by mělo být řešeno se stavebníky!!!

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

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

5/13/2016
Zjistit cenu zrcadla pro osazení na ulici 
Borošín

Z: p. Švestka
T: splněno

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (řešené)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

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

2/12/2016 Realizace Veřejného osvětlení k místnímu 
hřbitovu

5/12/2016 Odkup části pozemku 1005 pro realizaci 
chodníku na ulici Jabloňová

4/13/2016 Vypsání výběrového řízení na zpracování 
dokumentace na rekonstrukci chodníku na 
ulici Pod lipami-viz. zápis č. 13, bod 4

5/13//2016 Vybudování kontejnerového stání na 
komunální a separovaný odpad na účelové 
komunikaci k táboru-naproti ulice Borošín. 
Nyní je zde místo na sběr pytlového odpadu.
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1/14/2016 Oprava krytiny na autobusové zastávce na 
ulici Pod Lipami

1/15/2016 Oprava komunikace Zámecká

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr, (nově vznesené)

1/16/2016 Požadavek na snížení rychlosti na krajské 
komunikaci

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/16/2016 Bez požadavku

Bod 10 Závěr

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV

V Čekyni dne 4. 8. 2016


