
Zápis Z 31. jednání Místního výboru Čekyně 
ze dne 7. 7. 2022 

Přítomní: Bohumír Střelec - předseda 
Švestka Jindřich 
Rousek Pavel 
Obzina Adam 
Kučera Petr 

Hosté: Doležel Jiří 

Program jednání: 

1. Odsouhlasení oprav komunikací a chodníku v Čekyni pro rok 2022 
Požadavek na instalaci dopravních značek, omezujících rychlost na 

2. 
silnici Pod Iipami a Jabloňová 

3. Úkoly pro členy MV 
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr 
5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
6. Závěr 

Stručný Zápis Z průběhu jednání 

Bod 1 

Předseda MV předložil návrh na opravy části komunikací na ulici K rybníčku a Vinohrádky. Dále na 
opravu povrchu části chodníku na ulici Jabloňová. Předseda MV požádá O objednání těchto oprav 
odbor majetku SM Přerov, opravy budou realizovány ještě v roce 2022 Z prostředků MČ Čekyně. 
Celková výše finančních prostředků je cca 312.000 Kč vč. DPH. 

Jednání o této problematice se zúčastnil i pan Doležel, který vlastní RD na této komunikaci a 

vyjadřoval zde své připomínky, které byly vyřešeny. 

Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se O 

Bod 2 

Místní výbor požaduje instalaci značek, a to: 

- na komunikaci Pod Iipami a to vzatáčce nad restaurací Pod Iipami instalaci Zákazové značky 
omezující rychlost na 40 km/hod včetně instalace výstražné značky Zatáčka vpravo x vlevo. 
V této ostré zatáčce na sjezdu Z kopce řidiči nedodržují rychlost a tato zatáčka i při rychlosti 50 
km/hod. často vynáší řidiče do protisměru, kde hrozí střet s protijedoucími vozidly. 

- Na komunikaci Jabloňová a to v úseku před odbočením na ulici Slunečná žádáme oboustranně 
instalovat Zákazovou značku omezující rychlost na 30 km/hod. a společně výstražnou značku 
Děti. U této křižovatkyje mateřská škola, na ulici Jabloňová často parkují rodiče, kteří vedou své 
děti do MŠ. Křižovatka je na horizontu a hrozí srážka schodci. Dále je zde výjezd zulice 
Slunečná, kde není dobrý rozhled na auta přijíždějící do kopce a hrozí zde střet vozidel.



Místní výbor Čekyně 

Instalaci dle návrhu na přiloženém návrhu. V případě, že nebude tento návrh odsouhlasen, žádáme 
o vyvolání osobní schůzky na místě samém a případně návrh na odvolání proti nesouhlasnému 
stanovisku na nadřízený orgán státní správy. 

Bod 3 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MV/rok termín plnění 

1/31/2022 - 

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MV/rok termín plnění 

1/31/2022 - na komunikaci Pod lipami a to vzatáčce nad 
restaurací Pod lipami instalaci Zákazové značky 
omezující rychlost na 40 km/hod včetně instalace 
výstražné značky Zatáčka vpravo X vlevo. Vtéto 
ostré zatáčce na sjezdu Z kopce řidiči nedodržují 
rychlost a tato Zatáčka i při rychlosti 50 km/hod. 
často vynáší řidiče do protisměru, kde hrozí střet 
s protijedoucími vozidly. 

- Na komunikaci Jabloňová a to V úseku před 
odbočením na ulici Slunečná žádáme oboustranně 
instalovat zákazovou značku omezující rychlost na 
30 km/hod. a Společně výstražnou značku Děti. U 
této křižovatky je mateřská škola, na ulici 

Jabloňová často parkují rodiče, kteří vedou své děti 
do MŠ. Křižovatka je na horizontu a hrozí srážka 
Schodci. Dále je zde výjezd Z ulice Slunečná, kde 
není dobrý rozhled na auta přijíždějící do kopce a 

hrozí zde střet vozidel. 

Instalaci dle návrhu na přiloženém návrhu. V případě, 
že nebude tento návrh odsouhlasen, žádáme O 
vyvolání osobní schůzky na místě samém a případně 
návrh na odvolání proti nesouhlasnému stanovisku na 
nadřízený orgán státní Správy.
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Místní výbor Čekyně 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MV/rok termín plnění 

1/31/2022 - 

6 Závěr 

Zapsalz Bohumír Střelec - předseda MV 
V Čekyni dne 7. 7.2022
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