
Zápis z 19. jednání Místního výboru místní části Čekyně ze dne 6. 5. 2021 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Kolský Miloslav 

 Obzina Adam 

 Rousek Pavel  

 Švestka Jindřich 

Hosté   

 

Program 

jednáníjednání: 

 

1. Projednání možnosti zákazu stání na místních komunikacích 

2. Požadavek na přemístění radaru na sledování rychlosti 

3. Rezignace na členství v místním výboru Čekyně 

4. Přerozdělení úkolů pro členy místního výboru na základě rezignace člena 

MV 5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 
Bod 1 

Po vybudování kanalizace v Čekyni byly opraveny místní komunikace za příspěvku z financí MV 

Čekyně. Jelikož se na některých místních komunikacích stává, že vlivem jejich šířkových parametrů a 

z důvodu stání osobních vozidel občanů musí osobní i nákladní automobily vyhýbat těmto autům a 

zajíždí tak na okraj těchto komunikací a tyto poškozují, navrhl předseda MV omezení parkování na 

vybraných komunikacích a to na ulici Zámecká, K rybníčku, Vinohrádky a Na podlesí. Na základě 

debaty prověří předseda MV na odboru majetku možnost umístění buď svislých nebo vodorovných 

dopravních značek, omezujících stání na těchto ulicích, finanční náročnost tohoto umístění a 

následně MV rozhodne, zda bude požadovat umístění těchto značek na místních komunikacích. 

 

Bod 2  

Pan Švestka navrhl na základě požadavků občanů přemístění radaru na sledování rychlosti 

automobilů a to ze současného místa na začátku ulice Pod lipami na ulici Jabloňová, a to v úseku 

pod hasičskou zbrojnicí. Předseda MV prověří možnost přemístění tohoto radaru a finanční 

náročnost tohoto přemístění. Následně bude rozhodnuto o případném přemístění radaru. 

 

Bod 3 

Pan Kolský požádal o ukončení své činnosti jako člena MV Čekyně. Tuto skutečnost zaslal na vědomí 

i na Ing. Novotnou – kancelář primátora. O ukončení jeho činnosti bude hlasovat zastupitelstvo 

města Přerova na svém zasedání dne 7. 6. 2021. Předseda MV projedná na magistrátu další postup, 

tzn. případné nahrazení člena výboru náhradníkem, nové volby 1 člena MV nebo dokončení 

mandátu MV pouze ve 4 členech. 



Místní výbor Čekyně 
 

2 

 

 

Bod 4 

Na základě rezignace p. Kolského na člena MV navrhl předseda MV přerozdělení úkolů jednotlivých 

členů MV. Toto bude následně řešeno až po jednání zastupitelstva. 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr  
 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost  

Termín plnění  

3/18/2021 
Svolání jednání se zástupci Lesy ČR – oprava 

účelových komunikací Na Podlesí a na p.č. 896 
Odbor majetku 

8/18/2021 
Výměna dopravního značení na účelové komunikace 

Pod zahrádkami 
Odbor majetku 

 

 

Bod 6  Závěr 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

V Čekyni dne 6. 5. 2021 


