
 

Zápis z 27. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne     
7. 9. 2017 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 
 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 
 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 
Omluveni:  

Hosté: p. Sekanina – strážník MP Přerov 
  

 
 
Program jednání:  

1. Návrh investičních akcí a oprav majetku v místní části pro rok 2018 

2.  Projednání požadavky p. Č. na odstranění značky  

3. Požadavek na kontrolu motocyklistů  

4. Úkoly pro členy MČ 

5.  Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 
 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Členové místního výboru se dohodli na tom, že jelikož by se měla v roce 2018 začít realizovat 
investiční akce Kanalizace v Čekyni, budou pro rok 2017 požadovat pouze následující investiční 
akce a opravy: 

- Generální oprava chodníku na ulici Jabloňová, a to od ulice Na Červenici po ulici Slunečná 
(na tomto chodníku nedojde k poškození od nově budované kanalizace) 

- Oprava omítek, maleb a podlah v budově bývalé školy – na tuto použít i částku 37.000 Kč 
z pojistné události – vyplavení budovy školy prasklým vodovodním potrubím. Předpokládaná 
částka celkem 50.000 Kč (z prostředků MV max. 13.000 Kč)  

 

Dále MV Čekyně požaduje z prostředků pro místní část vyčlenit finanční prostředky pro rok 
2018 ve výši 30.000 Kč, a to na: 

- sečení a údržba ploch nezařazených do plánů sečení – 20.000 Kč 

- benzín do křovinořezu – 1.000 Kč 

- materiál pro drobnou údržbu chodníků, komunikací, budov – 9.000 Kč 

 

Pro kulturní a společenské akce požadujeme vyčlenit celkem 30.000 Kč.  

 

Bod 2 

MV projednal požadavek pana Č. na zrušení dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel 
přesahujících hmotnost 7,5 t na ulici K rybníčku, Na Podlesí a Vinohrádky. Doporučuje, aby 
stanovisko zaslal odbor majetku s tím, že dle názoru MV komunikace k rybníčku a Vinohrádky 
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nesplňuje parametry pro vjezd těžkých a nadrozměrných vozidel a budoucí stavitelé mají 
možnost zásobování ze strany polní příjezdové komunikace z  krajské silnice II. třídy – odbočka 
na vrcholu Čekyňského kopce. 

 

Bod 3 

MV projednal podněty občanů od místní části, kteří si stěžují na chování řidičů terénních 
motocyklů a čtyřkolek, kteří projíždí v lesích, polních cestách a místních komunikacích a 
ohrožují stylem své jízdy zdraví občanů. Žádáme, aby ze strany Městské policie i Policie ČR 
byly prováděny častější preventivní kontroly a vůči těmto lidem byly vyvozovány přísné postihy. 

 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

9/23/2017 
Oprava vrat úřadovny Z: p. Kolský 

6/27/2017 
Nabídka na dodávku vývěsních skříněk Z. p. Švestka 

Červenec 2017 

 

Bod 5 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 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5/22/2017 Havarijní stav stromů na ulici Zámecká  

5/23/2017 Ořez stromů na p. č. 133  

8/23/2017 Výsadba letničkového záhonu na ulici 
Jabloňová 

 

2/25/2017 Vymalování interiéru kapličky  
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6/25/2017 Instalace nového kříže na hřbitově  

3/27/2017 Kontrola řidičů motocyklů a čtyřkolek  

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/27/2017 
- Z: 

T: 

1/27/2017 
- Z: 

T: 

 

Bod 7 Závěr 

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 7. 9. 2017 


