
Zápis č. 1 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 03. 03. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
Hosté: 
Dostál Tomáš, Ing. 
Hlavinka Čestmír 
 
1. Zahájení, seznámení. 
 
2. Seznámení členů Rady města Přerova s pravomocemi Osadních výborů 

- větší kompetence než komise 
- možnost vystoupení předsedy OV na jednání zastupitelstva 
- právo na informace ze zasedání zastupitelstva města atd., viz Zákon o obcích 

128/2000 Sb. v platném znění. 
 
3. Volba předsedy OV Dluhonice 

- navržen a většinou hlasů schválen Ing. Pavel Ježík, který post předsedy osadního 
výboru přijal. 

 
4. Protipovodňové opatření 

- dne 17. 6. 2009 byl zaslán Komisí pro místní část dopis adresovaný primátoru 
Přerova ing. Jiřímu Lajtochovi s návrhem protivodňových opatření v části „Kačična“. 
V zákonné lhůtě Komise obdržela dopis od p. Daňka, který nás informoval o prodlevě 
z odpovědí vhledem k čerpání řádné dovolené dotčených úředníků. Odpověď byla 
urgována u pana Hlavinky a Zatloukala bohužel marně.  
 Pro informaci ostatním, jedná se o opravu propustku pod železniční tratí, 
kterážto závada je s železnou pravidelností uváděna od povodní roku 1997 vždy na 
setkání obyvatel se   zástupci města a zapisovatelkou zaznamenána. Bohužel bez 
odezvy. Na uvedené stavbě je historické stavidlo bránící průtoku vzduté vody z řeky 
Bečvy do občanské zástavby, které je již mnoho let nefunkční a i vzhledem ke 
konstrukci samotné také nedostatečné. Zde je více než nutné provést opravu propustku 
s umístěním protipovodňového uzávěru v plném profilu.  Doposud jsme svědky 
marného boje záchranných složek při povodních, kdy se snaha provizorně ucpat 
propustek míjí účinkem, neboť síla živlu je nekompromisní.  Nečinností místní 
samosprávy tak dochází stále ke zbytečnému poškozování majetku a zdraví obyvatel 
Dluhonic. 
 

- Dále upozorňujeme na nutnou opravu mostku přes místní potok Strhanec v lokalitě u 
rozvodny ČEZ - soutok vodoteče na pozemku 7103 a 1108 (Bečva), havarijní stav, 
hrozí zde nebezpeční úrazu pádem do koryta Strhance. 

 
 
 



5. Reklamace odstranění suchých větví na lípě v ulici U zbrojnice 
- žádáme o nápravu ořezu lípy v ulici U zbrojnice, neboť při nedávném ořezu nebyly 

odstraněny suché větve, které se nachází v koruně a hrozí zde odlomení a následné 
poškození majetku i úrazu občanů. 

 
6. Schválení příspěvku na divadelní představení 

- byl schválen příspěvek na divadelní představení souboru Dostavník, konaného 
      dne 5. 3. 2011 v místním Kulturním domě výši Kč 4 550,- 
 

7.  Stížnost p. B. P.  
- seznámení se stížností p. B. P. o instalaci zpomalovacího retardéru na ulici Na návsi, 

zvážit změnu povolené rychlosti v obci.   
- V případě možnosti umístění zpomalovacího retardéru na hlavní cestu v místní části 

Dluhonice, navrhujeme a požadujeme umístění retardéru alespoň v polovičním profilu 
na ulici U hřiště, právě před zaústěním místní komunikace od hřiště na hlavní silnici. 
Z důvodu zvýšeného výskytu cyklistů a mládeže v tomto prostoru a dále ke ztíženým 
rozhledovým poměrům by tento poloviční retardér, umístěný před budovou č.p.81 
(par.49) ve směru od Přerova do Dluhonic, zásadně zvýšil bezpečnost silničního a 
pěšího provozu v tomto místě. 

 
8. Komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí 

- opakovaně upozorňujeme na nevyhovující stav vozovky mezi Dluhonicemi a 
Rokytnicí, který se po uplynulém zimním období je horší. Nezpevněná krajnice, 
výtluky atd. Vzhledem k tomu, že zde projíždí i linkový autobus žádáme o zhodnocení 
situace a sjednání nápravy. Řešení, které jsme navrhovali bylo zákaz vjezdu 
nákladních aut nad 3,5 t, mimo dopravní obsluhy. 

 
 
9. Řešení dopravního značení v místní části Dluhonice 

- dne 15. 7. 2010 bylo zahájeno jednání ve věci dopravního značení v Dluhonicích. 
Odboru dopravy byl zaslán dotaz dne 28. 2. 2011, jak pokračuje jednání v této 
záležitosti. Bohužel nedostali jsme odpověď 

 
10. Zřízení stezky kolem Precheza 

- Komise pro místní část v minulosti rovněž zahájila jednání ve věci zřízení cyklostezky 
mezi Dluhonicemi a Přerovem přes pozemky náležící fy Precheza Přerov. Žádáme o 
informace o průběhu tohoto jednání. 

 
11. Žádost o poskytnutí USB flash disků 

- žádáme o poskytnutí USB flash disků pro možnost přenosů dat. Dále požadujeme 
zřízení elektronické schránky výboru na serveru a webu města a zvážení možnosti 
vybavení osadního výboru jednoduchou informační PC technikou, případně občasné 
proplacení tiskových náplní. Již nyní do našich privátních schránek docházejí ze 
strany města listiny s žádostí o tisk, vyvěšení a zveřejnění. Na svých domácích 
zařízeních tuto agendu zpracovávat můžeme, ale…..?! 

 
12. Dětské hřiště Dluhonice 

- předseda TJ Sokol Dluhonice se na nás obrátil se žádostí o pomoc při zřízení 
funkčního dětského hřišti v Dluhonicích. Přikládáme žádost i návrh možné varianty. 

 



13. Informační tabule 
- žádáme o demontáž informační tabule Komise pro místní část a montáž informační 

tabule Osadního výboru v Dluhonicích umístěných u vchodu do Kulturního domu nad 
schránkou pro stížnosti občanů. 

 
 
  

 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 7. 4.  2011 
 
 
Zapsala: Mgr. Pfeilerová Jarmila 
 
Ověřil: Dohnalová Lenka 
  Ing. Ježík Pavel 


