
 

 
Zápis z 28. jednání Místního výboru Čekyně  

 
ze dne 7. 4. 2022 

 
 

Přítomni: Bohumír Střelec – předseda 

 Švestka Jindřich 

 Rousek Pavel 

 Obzina Adam 

Omluveni:  

Hosté:  

  

 

 

Program jednání:  

1. Podnět občana na nečitelné označení ulic 

2. Projednání protihlukové vyhlášky 

3. Osazení dopravní značky na ulici Zámecká 

4. Úkoly pro členy MV 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

MV projednal podnět občana MČ Čekyně na nečitelné označení některých navigačních tabulí se 

jmény ulic. Předseda MV projedná možnost opravy těchto navigačních tabulí. 

 

Bod 2 

Předseda MV informoval o akcích, které jsou zařazeny jako výjimky z protihlukové vyhlášky ve 

městě Přerově. 

 

Bod 3 

Dne 6. 1. 2022 na svém 26. jednání projednal MV požadavek na přemístění dopravní značky na 

sjezdu z ulice Pod lipami na ulici Zámeckou a osazení dopravní značky Zákaz stání na počátku 

této komunikace. MV trvá na osazení a přemístění této dopravní značky, a to z důvodu toho, že na 

této straně ulice jsou vjezdy k řadovým RD, takže parkující auta zde brání vjezdu, horní část této 

komunikace směrem k zámku je úzká a nedá se zde vyhnout bez toho, aby nebylo ježděno po 

travnaté ploše. Na rozšířené části ulice Zámecká (U Selpa), je možno parkovat v části u bývalé 

telefonní ústředny a proto požadujeme, aby na pravé straně této komunikace byly osazeny tyto 

dopravní značky. Pokud ne, žádáme o projednání s odpovědnými osobami přímo na místě a jejich 

zdůvodnění negativního stanoviska. 
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Bod 4 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/28/2022 -  

 

 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost, 

termín plnění  

4/26/2022 

Přemístění dopravní značky na sjezdu z ulice 

pod Lipami na ulici Zámecká a doplnění o 

značku Zákaz stání 

MV trvá na osazení a přemístění této dopravní 

značky, a to z důvodu toho, že na této straně 

ulice jsou vjezdy k řadovým RD, takže 

parkující auta zde brání vjezdu, horní část této 

komunikace směrem k zámku je úzká a nedá 

se zde vyhnout bez toho, aby nebylo ježděno 

po travnaté ploše. Na rozšířené části ulice 

Zámecká (U Selpa), je možno parkovat v části 

u bývalé telefonní ústředny a proto 

požadujeme, aby na pravé straně této 

komunikace byly osazeny tyto dopravní 

značky. Pokud ne, žádáme o projednání 

s odpovědnými osobami přímo na místě a 

jejich zdůvodnění negativního stanoviska 

Odbor majetku 

9/26/2022 

Personální náhrada za odcházejícího 

strážníka MP pana Sekaninu novým 

strážníkem 

MP, kancelář 

primátora 

 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost, 

termín plnění  
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1/28/2022 -  

 

Bod 7 Závěr  

 

Zapsal: Bohumír Střelec – předseda MV 

 

V Čekyni dne 7. 4. 2022 


