
 Zápis 

z veřejné schůze MV Čekyně, konané dne 6. 4. 2017 

 

Přítomni: za MV Čekyně – Střelec, Kolský, Hanáková, Švestka 

                za SMP – Hubáčková, Salaba 

                za MP Přerov – Sekanina 

 

Schůze se konala v budově místního výboru za přítomnosti cca 30 občanů místní části. 

1) Připomínka občana k sečení travnatých ploch-polních cest spojujících obce v regionu – 

dříve se seklo, nyní jsou zcela zarostlé a neprůchozí. Bude postoupeno odboru majetku 

k řešení. 

2) Sečení trávy kolem chodníků a cest – bude realizováno v rámci sečení intravilánu obce 

3) Dříve se realizovalo pravidelné čištění rybníčku (hasičské nádrže) na ulici Na podlesí. Proč 

se již nedělá a bude se v tomto čištění v budoucnu pokračovat? Bude předáno na odbor 

majetku. 

4) Oprava jednotlivých cest, které nejsou zařazeny do kategorie místní komunikace – kdo tyto 

opravy bude realizovat a zda se vůbec uskuteční (např. cesta kolmá na ulici Slunečná u 

trafostanice)-podnět bude předán na odbor majetku SMP. 

5) Sečení pěší stezky na konci vesnice-kdo zajistí. Pan Kolský sdělil, že je k dispozici 

křovinořez a občané mají možnost udělat brigádu na posečení této stezky. Nebude 

zahrnuto do pravidelného sečení, které realizují TSMPr. 

6) Stížnost na nefunkčnost veřejného rozhlasu na ulici Vinohrádky. 

7) Podnět na kontrolu komínů a na to, čím občané v místní části topí. Dle názoru občanů je 

nutno zaměřit se i na nekvalitní uhlí, které je dodáváno hlavně z Polska. Podnět na Odbor 

životního prostředí. 

8) Dotaz na pořádání akcí na rokli v letošním roce – bylo sděleno, že letos budou 3 akce 

s výlukou provozu na krajské komunikaci, 1. akce bude v sobotu 29.4.2017 od 8.00 do 

19.00. Informace o akcích jsou vyvěšeny na nástěnce MV Čekyně 

9) Požadavek na vybudování schodů okolo rybníčku (hasičské nádrže) – spojnice ulic Na 

podlesí a K rybníčku. MV projedná realizaci této akce. 

 

 

Zapsal: Bohumír Střelec-předseda MV 


