
 

 

Zápis z 11. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne 5. 3. 2020 

 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 
 Kolský Miloslav 
 Obzina Adam 
 Rousek Pavel 
  
Omluveni: Švestka Jindřich 
Hosté: p. Sekanina – strážník MP 

 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení opravy žlabů a obrubníků na ulici Na Červenici a Selská 
2. Informace o uzavírkách krajské a místních komunikací z důvodu výstavby 

kanalizace v Čekyni 
3. Výsadba nových stromů na ulici Na podlesí 
4. Rekonstrukce chodníku Pod Lipami-dokončení stavebního řízení 
5. Rozšíření stávající výpůjčky areálu s fotbalovým hřištěm pro TJ Sokol 

Čekyně 6. Vyjádření k žádosti manželů P. a O. K o koupi části pozemku p.č. 376, 678 

a 679 

7. Informace ohledně parcel č. 263 a 264 – bezúplatný převod na město 
8. Havarijní stav stromů na ulici Zámecká, p.č. 418 (SMP) a 260(Lesy ČR) 
9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Závěr 
 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 

MV projednal požadavek na opravu odvodňovacích žlabů na ulici Selská a Na Červenici. V rámci 

budování kanalizace v Čekyni bude nutné tyto staré betonové žlaby a obrubníky vyměnit a osadit 

novými a to ještě před položením závěrečné asfaltové vrstvy na komunikacích, která se bude 

realizovat po vybudování kanalizace a domovních přípojek na těchto ulicích. 

Předseda MV projedná tuto žádost s odborem majetku s tím, že by se na tuto opravu použily 

prostředky MV tzv. na hlavu. Předpokládaná realizace 06/2020-ulice Na Červenici, 09/2020-ulice 

Selská a část ulice Na Červenici.MV souhlasí s uvolněním prostředků ve výši 330.000 Kč na realizaci 

této akce, a to z prostředků tzv. na hlavu, opravy komunikací. 

Hlasování: 4 pro 

 

Bod 2  

Předseda MV informoval o harmonogramu uzavírek místních komunikací v rámci budování 

kanalizace v Čekyni. Předpokládá se úplná uzávěra silnice II. třídy, ulice Pod lipami a Jabloňová, a 

to v termínu od 9.3. do 12.7., pro veškerou dopravu, tzn. i pro autobusové spoje. Bude vydán nový 

jízdní řád na autobusy v době uzávěrky této komunikace s tím, že s tím budou seznámeni občané 

Čekyně prostřednictvím rozhlasu, www stránek a na vývěsní skříňce. 

Termíny realizací jednotlivých stok jsou vyvěšeny ve vývěsní skříňce MV. Zajistí předseda MV. 
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Bod 3 

MV projednal požadavek na výsadbu nových stromů na pozemcích města nad ulicí Na podlesí. MV 

souhlasil s realizací výsadby na těchto plochách a to na podzim roku 2020. Na tuto výsadbu budou 

použity prostředky MV. Typy stromů budou upřesněny po jednání s odborem majetku.  

Hlasování: 4 pro 

 

Bod 4 

Z důvodu budování kanalizace MV hodnotil možnost rekonstrukce chodníku na ulici Pod lipami. 

Bylo dohodnuto, že by se tato rekonstrukce uskutečnila po vybudování domovních přípojek k RD 

na této ulici, jelikož revizní šachty budou osazeny v tělese chodníku. Předseda MV požádá odbor 

majetku o dokončení stavebního řízení na tento chodník a následně vypsání výběrového řízení na 

zhotovitele stavby. Předpokládaná realizace 10 – 11/2020. 

 

Bod 5 

MV odsouhlasil žádost TJ Sokol Čekyně o rozšíření předmětu stávající výpůjčky areálu s fotbalovým 

hřištěm na části pozemku p.č. 404 a části pozemku p.č. 250. 

Hlasování: pro 4 

 

Bod 6 

MV odsouhlasil žádost manželů P. a O. K o koupi části pozemku p.č. 676, p.č. 678 a p.č. 679 za 

účelem zajištění pozemku před případným sesuvem. Rozsah převáděných částí pozemků byl 

odsouhlasen sousedy panem J. K. a panem H. 

Hlasování: 4 pro 

 

Bod 7 

MV požaduje, aby odbor majetku znovu prověřil možnost bezplatného převodu p.č .263 a 264 

z majetku ÚZSVM do majetku města Přerova. Dle informací se ÚVSZM nepodařilo opakovaně 

prodat tento zámecký par žádnému zákazníkovi, úřad se o tyto pozemky nestará, stromy na těchto 

pozemcích jsou v havarijním stavu. MV má zájem zpřístupnit tento park pro veřejnost. 

Hlasování: 4 pro 
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Bod 8 

Na základě podnětu občanů požaduje MV pokácení a odstranění stromů v havarijním stavu na 

pozemku p.č. 418 - majetek SM Přerov a p.č. 260 – majetek Lesy ČR. Spousta stromů na těchto 

pozemcích je v havarijním stavu a ohrožuje vedení elektro a VO a také i zdraví občanů. 

 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost 

Termín plnění  

1/11/2020 

 

MV požaduje objednat opravu odvodňovacích 

žlabů a obrubníků na ulici Na Červenici a Selská a  

to ještě před termínem realizace pokládky 

asfaltové vrstvy na těchto ulicích. Cena 330.000 

Kč 

Odbor majetku, 

oddělení doprava. 

 

Termín realizace 06-

09/2020 

4/11/2020 Dokončení stavebního řízení rekonstrukce 

chodníku na ulici Pod lipami dle zpracovaného 

projektu. Následná realizace rekonstrukce tohoto 

chodníku. Termín po dokončení vybudování 

kanalizace a domovních přípojek na této ulici 

Odbor majetku, 

oddělení doprava 

 

Termín realizace 09-

10/2020 

7/11/2020 Prověření bezúplatného převodu pozemků p.č. 

263 a 264 z ÚVZSM na město Přerov 

Odbor majetku 

8/11/2020 Odstranění stromů v havarijním stavu na p.č. 418 

a 260 

Odbor majetku 

 

Bod 10  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 6. 2. 2020 


