
 

Zápis z 19. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne     
3. 11. 2016 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 

 Švestka Jindřich 

 Kolský Miloslav 

Omluveni:  

Hosté: p. Sekanina – MP Přerov 

  

 
 

Program jednání:  

1. Veřejná schůze ohledně kanalizace v Čekyni 

2. Odsouhlasení sečení travnatých ploch nad hřbitovem. 

3. Informace o doplnění hracích prvků na DH. 

4. Rozsvícení vánočního stromu. 

5. Urgence opravy místního rozhlasu. 

6. Vyjádření MV k požadavku manželů M. 

7. Žádost o pokácení suchých stromů 

8. Úkoly pro členy místní části 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Předseda MV informoval o záměru města upořádat veřejné jednání týkající se kanalizace 
v Čekyni. Toto veřejné projednávání se uskuteční ve středu 9. 11. 2016 v 16.00 hod. v místní 
sokolovně. Členové MV mají schůzku v 15.00 hod. na přípravu sálu. 

 

Bod 2 

MV odsouhlasil sečení travnaté plochy nad místním hřbitovem a to formou mulčování bez sběru 
trávy. Sečení provedou TSMPr za cenu 9.340 Kč. Předseda MV zajistí objednání této služby. 

 

Bod 3 

MV projednal doplnění hracích prvků na DH u fotbalového hřiště. Tyto prvky by měly být osazeny 
v roce 2017 z prostředků města. 

 

Bod 4 

MV projednal rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v sobotu dne 26. 11. 2016 od 16.30 
hod. Vlastní slavnostní rozsvícení proběhne od 17.00 hod. Jednotliví členové MV zajistí nákupy dle 
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rozdělovníku. 

 

Bod 5 

MV urguje opravu místního rozhlasu v Čekyni. Tuto opravu již avizoval v předcházejících zápisech. 

 

Bod 6 

MV projednal nabídku Ing. Z.M., pí. D.M.  a   p. Z.R. s tímto závěrem: 

- MV nesouhlasí s tím, by město v současné době přebíralo do majetku VO a nové úseky 
komunikace v lokalitě Kančí doly. Tento develepoerský projekt byl soukromou iniciativou výše 
uvedených vlastníků. V současné době na tomto území nejsou postaveny žádné nové rodinné 
domy kromě 1, který je ve vlastnictví p. M.. Pokud by v budoucnosti mělo dojít k převodu těchto 
parcel, kde je umístěno VO a komunikace, na město, tak jedině bezúplatně a až v době, kdy budou 
tyto parcely zastavěné RD. V současné době, kdy město nemá na opravy svého majetku peníze, 
nevidíme jediný důvod, aby se město o tyto soukromé investice staralo v době, kdy neslouží 
svému účelu. 

- MV nesouhlasí v žádném případě se směnou pozemku č. 477 v majetku města za pozemky č. 
783/1, 783/9, 273/3, 273/4, 271/8 a část pozemku 662 v k.ú. Čekyně, které jsou v majetku výše 
jmenovaných. Pozemek č. 477 předpokládá místní výbor využít v budoucnosti pro potřeby místní 
části a nesouhlasí ani s jeho směnou, ani s jeho prodejem. 

- MV nesouhlasí, aby město Přerov odkoupilo od výše uvedených vlastníků pozemky č. 273/1, 
273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8 a 273/9 a souhlasí s tím, aby se vzdalo i předkupního 
práva k těmto pozemkům. Tyto pozemky nemají využití pro místní část, jsou přilehlé k novým 
stavebním parcelám a dle názoru MV slouží pouze k potřebě majitelů těchto pozemků a v žádném 
případě tyto pozemky nebudou sloužit k rozvoji obce a město by ani nemělo prostředky na jejich 
udržování. Co se týká nabídky na kontejnerové stání, s tímto měl realizátor daného projektu již 
dříve počítat a pokud bude v budoucnosti nutné, může být o případném převodu dále jednáno. 

- dle názoru MV v době, kdy tyto stavby skoro nikdo nevyužívá, není nutná smlouva s městem a 
vlastník těchto staveb a pozemků si je zatím může užívat sám bez účasti města.  

- MV požaduje, aby odbor koncepce předložil MV své stanovisko a návrhy k dané lokalitě, které 
MV nezná a bylo by nutno dát je do souladu s požadavky místní části, a ne řešit je pouze od stolu. 

 

Bod 7 

MV požaduje pokácení třešní na pozemku p.č. 680. Tyto stromy jsou staré, padají z nich suché 
větve a při větru hrozí vyvrácení těchto stromů. Konkrétní stromy ukáže při prohlídce pozemku pí. 
Hanáková, členka MV. 

 

8 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 

3/16/2016 
Zajistit opravu obecního rozhlasu Z: předseda MV 

T: do konce října 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
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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  

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

 

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. 

 

1/14/2016 Oprava krytiny na autobusové zastávce na 
ulici Pod Lipami 

 

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

 

3/18/2016 Zpracování dodatku projektu na rekonstrukci 
chodníku na ulici Jabloňová 1. etapa 

 

5/18/2016 Řešení regulace plynového kotle v budově 
Místního výboru 

 

7/19/2016 Požadavek na pokácení suchých třešní na 
pozemku p.č.680 v k.ú, Čekyně 

 

 

 

Bod 10 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

 

V Čekyni dne 3. 11. 2016 


