
Zápis č. 3 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 12. 05. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
 
Hosté: zástupci PRECHEZA a.s. Přerov 
 Ing. Tomáš Procházka 
 Mgr. Tomáš Světnický 
 
 
1. Zahájení, přivítání hostů 
 
2. Zvážení možností spolupráce 

- budování provizorní cyklostezky již v realizaci 
- billboard pro navigaci nákladních aut nad 3,5 t - realizováno 
- zajištění vyřazených židlí a stolů pro Kulturní dům - realizováno 
- kanalizace na hřišti TJ Sokol Dluhonice – možné varianty 
-  kropení komunikací v letních měsících v Dluhonicích (upřesnění trasy a četnosti…p. 

Pavlík, p. Hlávka) 
-  zřízení zastávky na znamení na ulici Předmostská – ze strany Precheza a.s i 

 Kemiflocu a.s. - přispěje ke zvýšení dostupnosti areálu pro zaměstnance obou firem 
- pozvánka na vernisáž „Náš život s chemií“ 19. 5. v Muzeu Komenského, Přerov 

 
3. Kontrola zápisu z minulé schůze 

- i přes původní dohodu s Komisí pro místní část ze dne 15. 7. 2010 nadále trváme na 
tom, že přechod pro chodce je naprosto nevhodně umístěn a neřeší situaci bezpečného 
přecházení chodců u autobusové zastávky 

- kanalizaci považujeme za prioritní záležitost a z dodaných materiálů je zřejmé, že 
situace opravdu začíná být neúnosná 

- ve věci zastávka na znamení se dále  odvoláváme na stanovisko firem viz bod.č 2 
- cyklostezka Přerov – Dluhonice – obdrželi jsme vyjádření a uvítali bychom, 

kdybychom byli i nadále informováni o pokračování této investiční akce. 
- Stanovisko k řešení vybudování dětského hřiště na místním hřišti TJ Sokol Dluhonice 

jsme neobdrželi dosud 
 
4. Vyjádření k nájmu KD 
K dlouhodobému nájmu Kulturního domu v Dluhonicích občanským sdružením Společnost 
pro Kulturní dům Dluhonice jsme zaujali kladné stanovisko a vyjádření zašle ing. Ježík 
v daném termínu. 
 
5. Provozní řád 
Po prostudování provozního řádu bylo zkonstatováno, že zřízení nové úřadovny není nutné. 
Pro nutné aktivity je možno využívat klubovnu Svazu žen, kde by bylo jen vhodné doplnit 
stávající nábytkové vybavení. 



 
 
 
 
6. Poškozené stromy kolem komunikace ke hřbitovu 
V přiložené fotodokumentaci upozorňujeme na velmi špatný stav stromů u komunikace ke 
hřbitovu. Při každém dalším silnějším větrném počasí hrozí nebezpečí možného úrazu i 
materiálních škod. 
 
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 02. 06. 2011 
v 17.00 hodin. 
 
 
Zapsala: Mgr. Pfeilerová Jarmila 
 
Ověřil: Dohnalová Lenka 
  Ing. Ježík Pavel 


