
 

Zápis z 22. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne     
2. 2. 2017 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 

 Švestka Jindřich 

 Kolský Miloslav 

Omluveni:  

Hosté: p. Sekanina – MP Přerov 

  

 
 

Program jednání:  

1. Projednání připomínek k návrhu protihlukové vyhlášky 

2. Informace ohledně zamítnutí snížení rychlosti na krajské komunikaci 

3. Informace ohledně finančních prostředků pro rok 2017 pro MČ Cekyně 

4. Náhradní výsadba za skácené stromy na hřbitově 

5. Havarijní stav stromů na ulici Zámecká – u kapličky 

6. Úkoly pro členy místního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Předseda MV informoval přítomné o návrhu nové protihlukové vyhlášky. Členové MV souhlasí 
s návrhem s tím, že dobu klidu v neděli požadují ponechat dle návrhu Výboru pro MČ, a to od 
12.00 do 14.00 hod. 

 

Bod 2 

Příslušník MP pan Sekanina informoval o zamítnutí návrhu na snížení rychlosti na krajské 
komunikaci a to ve směru od Penčic, kdy začátek měl být na pokraji rybníka a konec až u značky 
obce. Zamítnutí je z důvodu, že nemůže být snížena rychlost v jednom úseku z 90 km/hod na 50 
km/hod. 

Proto MV požaduje, aby magistrát podal novou žádost, a to aby v tomto úseku byla snížena 
rychlost na 70 km/hod. a to z důvodu nepřehlednosti a nebezpečnosti tohoto úseku, kde se často 
pohybují chodci a cyklisté 

 

Bod 3 

Předseda MV podal informaci o množství finančních prostředků určených pro MČ na rok 2017. 
Z roku 2016 je převáděna nevyčerpaná částka 360.500 Kč, na rok 2017 jsou prostředky na občana 
ve výši 897.000 Kč, tzn. Že celková částka je ve výši 1,257.500 Kč. 
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Bod 4 

MV Čekyně požaduje realizovat náhradní výsadbu na místním hřbitově za pokácené tůje, a to po 
obvodu hřbitova. Žádá o předložení návrhu na výsadbu a co možná nejbližší realizaci. 

 

Bod 5 

MV upozorňuje na havarijní stav stromů (lip), které se nachází na ulici Zámecká – u kapličky. Tyto 
stromy jsou přestárlé, mnoho větví je suchých a všechny stromy jsou napadeny jmelí. Při větším 
větru hrozí spadnutí těchto stromů na přilehlé stavení, případně zranění chodců na této lokalitě. 
Žádáme o urychlené řešení této problematiky. 

 

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

2/21/2017 Schůze členů MV s občany Čekyně Z: předseda 
T: únor, březen 2017 

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

T: splněno 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

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 
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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 

 

2/22/2017 Žádost o snížení rychlosti na krajské 
komunikaci 

 

4/22/2017 Náhradní výsadba na hřbitově za pokácené 
stromy 

 

5/22/2017 Havarijní stav stromů na ulici Zámecká  

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

2/21/2017 Schůze členů MV s občany Čekyně Z: předseda 
T: únor, březen 2017 

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

T: splněno 

 

Bod 9 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 2. 2. 2017 


