
Zápis z 15. jednání  Místního  výboru  místní  části  Čekyně   ze dne  3. 9. 2020 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Kolský Miloslav 

 Obzina Adam 

 Švestka Jindřich 

 Rousek Pavel 

Hosté   

 

Program  

jednáníjednání: 

 

1. Informace ohledně prodeje pozemku p.č. 606 a 608 v k.ú. Čekyně 

2. Převod částky 600.000 Kč na realizaci oprav komunikací 

3. Požadavek MV na posílení autobusových spojů do MČ Čekyně 

4. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku na ulici 

Jabloňová 5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 

MV obdržel žádost o vyjádření se k prodeji části pozemku p.č. 606 a 608, o jehož část projevil zájem 

pan R  Č . Na základě návrhu odboru majetku souhlasí MV s odprodejem části pozemku 

606 a pozemku p.č. 608 jako celku a to buď přímo panu Č  nebo jinému zájemci 

Bod 2  

MV odsouhlasil převod částky 600.000 Kč, který je určen na vybudování parkoviště v MČ Čekyně, na 

opravy komunikací po dokončení realizace kanalizace v MČ Čekyně. Předseda MV zajistí, aby odbor 

majetku požádal o převod těchto prostředků tzv. na hlavu na tuto kapitolu rozpočtu. 

Bod 3 

Z důvodu uzavírky komunikace III. třídy mezi obcemi Čekyně a Žeravice je omezena autobusová 

doprava a to hlavně tím, že linka č. 107 nezajíždí do MČ Čekyně, ale jede z Přerova přímo do Žeravic. 

Z důvodu zahájení školního roku MV požaduje posílení spojů pro žáky ZŠ a to na ranních spojích do 

Přerova okolo 7.00 hod. a odpoledních spojích z Přerova okolo 14.00 a 15.00 hod. 

Dle informací, které obdržel MV Čekyně, se jedná o prodloužení uzavírky této komunikace až do 

konce listopadu. MV nesouhlasí s případným prodloužením této uzavírky, pokud nebude posílena 

autobusová doprava do MČ Čekyně. 

Bod 4 

MV obdržel nabídku na zpracování projektové dokumentace pro opravu chodníku na ulici Jabloňová 

a to v úseku od ulice Slunečná po ulici Zámeckou. Cena za upracování této dokumentace včetně 

inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení je 62.000 Kč. Zpracování této dokumentace a 



Místní výbor Čekyně 
 

2 

 

vydání stavebního povolení je nutné pro případnou opravu tohoto chodníku, který by byl realizován 

v době oprav krajské komunikace II. třídy, vedoucí naší obcí. 

MV souhlasí s objednáním této dokumentace. 

 
 
Bod 5   Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost  

Termín plnění  

1/15/2020 Souhlas s prodejem pozemku p.č. 606 a 608 Odbor majetku 

2/15/2020 Požadavek na převod částky 600.000 Kč na 

opravu komunikací 

Odbor majetku 

3/15/2020 Požadavek na posílení autobusových spojů do 

MČ Čekyně z důvodu uzavírky komunikace 

III.třídy mezi obcemi Čekyně a Žeravice 

Odbor správní 

4/15/2020 Souhlas s objednáním projektové 

dokumentace na rekonstrukci chodníku na 

ulici Jabloňová 

Odbor majetku 

 

Bod 6   Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 3. 9. 2020 


