
Zápis č. 2 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 07. 04. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr 
 
 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

- na protipovodňové opatření navržené komisí pro místní část a osadním výborem 
urgovaném v minulém zápisu i u zástupců Rady Města opět nebylo reagováno. 
/doplněno a zdokumentováno v příloze č.2/ 

- žádná reakce ohledně opravy mostku přes Strhanec (u rozvodny ČEZ). Upozorňujeme, 
že mostek je z přiložené dokumentace patrné v havarijním stavu je zde nebezpečí 
úrazu. 

- ve věci reklamace ořezu suchých větví lípy v ulici U zbrojnice sice došlo k fázi 
realizace ve smyslu jednání, ale protože již skončilo období vegetačního klidu, bude 
nutno vyvolat jednání další  

- vyjádření k provozu na komunikaci mezi Dluhonicemi a Rokytnicí je sice věcné, ale  
naprosto nevyjadřuje to, co bylo myšleno. /viz příloha 1/ 

- dopravní značení v obci – je v současné době v realizaci 
- ohledně cyklostezky jsme sice vyjádření neobdrželi, ale je zřejmé z regionálního tisku, 

že probíhá jednání, přičemž trváme na oficiálním stanovisku a vyjádření magistrátu  
- žádosti místní organizace TJ Sokol na zřízení dětského hřiště vyjádření neobdržel 

osadní výbor ani dotčená organizace. Tuto záležitost rovněž urgujeme. 
 
 

- přílohou tohoto zápisu budou další stanoviska reagující na výše řešená témata  
  
 příloha   1 - silnice Dluhonice  - Rokytnice 
 příloha  2 -  kritický stav kanalizace a staveb na vodoteči Strhanec a absence léta 
   urgovaných protipovodňových opatření 
 
3. Zklidnění dopravní situace v prostoru před Kulturním domem - zřízení nového přechodu 
V minulých zápisech komise je evidována snaha o zvýšení bezpečnosti pěších v prostoru před 
kulturním domem, kde se nachází zastávky autobusů, a to například omezením rychlosti.  Ze 
strany magistrátu bylo navrženo zřízení přechodu pro chodce.  Elektronicky jsme obdrželi 
provedenou studii s navrhovaným prakticky jediným možným řešením, které daný problém 
neřeší. Členové osadního výboru považují návrh přechodu jako nevhodný a celkově 
neakceptovatelný. Vzhledem okolnostem a celkové urbanitě zástavby navrhujeme snížení 
povolené rychlosti v celé místní části. 
 
 
 



4. Pracovní setkání konané dne 28. 3. 2011 
Požadavky na veřejnou službu byly projednány a konečné stanovisko odešle v termínu 
 do 15. 4. 2011 Ing. Ježík.   
 
 
5. Čistička odpadních vod 
Žádáme příslušný odbor magistrátu o stanovisko ve věci kanalizace odpadních vod a o 
případném zbudování ČOV, propojení do již existující ČOV, včetně opravy a dobudování 
kanalizace stávající …..v současné době ne všechny domy mají možnost připojení.  
 
  
 
6. Zastávka na ul. Předmostská 
Vzhledem k dostupnosti dopravy pro obyvatele Dluhonic, návštěvníků sportoviště a 
pracovníků Prechezy, žádáme o opětovné zprovoznění zastávky na znamení v ul. Předmostská    
Tento návrh byl podán odboru dopravy již zástupci komise pro místní část. Návrh zřízení 
zmiňované zastávky ocení i vedení Prechezy a ostatní zúčastněné firmy. 
 
  
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 12. 05. 2011 
v 17.00 hodin. 
 
 
Zapsala: Mgr. Pfeilerová Jarmila 
 
Ověřil: Dohnalová Lenka 
  Ing. Ježík Pavel 


