
 

Zápis z 34. jednání Místního výboru místní části Čekyně 

 ze dne 5. 4. 2018 

Místo konání: Čekyně 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Hanáková Václava 

 Rousek Pavel 

 Kolský Miloslav 

 Švestka Jindřich 

Omluveni:  

Hosté: Pan Sekanina – strážník MP 

 
 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení nájmu pro paní S. 

2.  Náhradní služba pro pana K. 

3. Stanovisko MV k vybudování vodní nádrže Ve Studýnkách 

4. Požadavek na vyčištění nádrže – suchého poldru 

5. Požadavek na vyčištění hasičské nádrže na ulice Na podlesí 

6. Oprava příčného žlabu na ulici Slunečná 

7. Podložení příčného žlabu na ulici K rybníčku 

8. Výměna vstupní brány do areálu bývalé školy – Na červenici 

9. Oprava chodníku na ulici Borošín 

10. Vyčištění odvodňovacích žlabů na ulici Borošín 

11. Umístění info radaru na ulici Jabloňová 

12. Úkoly pro členy MV 

13. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

14. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

15. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

MV odsouhlasil užívání části pozemku p. č. 10 pro paní S. a uzavření nájemní smlouvy na 
část této parcely. 

 

Bod 2 

MV souhlasí s výkonem náhradní služby pro pana K. – oprava omítky v budově školy, 
nátěr zastávky autobusu, dřevěné buňky na hřišti atd. 

 

Bod 3 

MV nemá připomínky k vybudování Vodní nádrže Ve Studýnkách v katastru obce Čekyně. 

 

Bod 4 

MV žádá odbor majetku, aby inicioval u správce suchého poldru nad ulicí Na podlesí 
vyčištění a údržbu suchého poldru, umístěného v lese pro zachycení přívalových vod. 
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Bod 5 

MV požaduje, aby odbor majetku zajistil vyčištění hasičské nádrže na ulici Na podlesí. 
Tuto nádrž čistili v minulosti členové Sboru dobrovolných hasičů za příspěvku města 
Přerova, již několik let se tato nádrž nečistí a zanáší se nečistotami. 

 

Bod 6 

MV odsouhlasil realizaci opravy příčného odvodňovacího žlabu na ulici Slunečná a pověřil 
předsedu MV, aby tuto opravu projednal a zajistil její realizaci na odboru majetku SMP. 

 

Bod 7 

MV požaduje opravu příčného žlabu na ulici K rybníčku – podložení ocelového roštu, který 
je uvolněný a způsobuje nadměrný hluk při přejezdu. Dále hrozí dlouhodobé poškození 
tohoto žlabu od klepajícího ocelového roštu. 

 

Bod 8 

MV odsouhlasil opravu vjezdové brány do areálu bývalé školy. Předseda MV zajistí 
realizaci této opravy. 

 

Bod 9 

MV požaduje opravu popraskané zámkové dlažby a rozpadajících se obrubníků na 
chodníku a cesty na ulici Borošín. 

 

Bod 10 

MV požaduje vyčištění malých odvodňovacích žlabů na komunikaci a u chodníků na ulici 
Borošín. 

 

Bod 11 

MV žádá odbor majetku o prověření možnosti umístění informačního rychlostního radaru 
na ulici Jabloňová a to od ulice Zámecká a to z důvodu, že je zde řidiči dlouhodobě 
překračování max. povolená rychlost 50 km/hod. 

 

Bod 12 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

6/34/2018 Oprava příčného odvodňovacího žlabu na ulici 
Slunečná 

Střelec 

7/34/2018 Oprava roštu na ulici K rybníčku Střelec 

8/34/2018 Oprava vstupní brány do areálu bývalé školy Střelec 
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Bod 13 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/34/2018 Vyčištění suchého poldru nad ulicí Na podlesí  

2/34/2018 Vyčištění hasičské nádrže na ulici Na podlesí  

3/34/2018 Oprava popraskané zámkové dlažby a obrubníků na 
ulici Borošín 

 

4/34/2018 Vyčištění drobných odvodňovacích žlabů na ulici 
Borošín 

 

5/34/2018 Umístění informativního rychlostního radaru na ulici 
Jabloňová 

 

 

Bod 14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/34/2018 -  

2/34/2018 -  

 

 

Bod 15 Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 5. 4. 2018 


