
Zápis č. 4 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 02. 06. 2011  
 
 
Účast: 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
Hlávka Rostislav Ing. 
Dohnalová Lenka 
 
 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze 
- vzhledem k tomu, že osadní výbor trvá na nevhodnosti přechodu pro chodce /viz. zápis č. 

3/ navrhujeme převod finančních prostředků předem určených a schválených na tuto akci 
například na : 
1.  znovuzprovoznění  zastávky na znamení na ulici Předmostská, za účelem sanace 

chodníku nástupištní hrany. Zastávka dle průzkumu bude využívána jak občany Dluhonic, tak 
návštěvníky přilehlého hřiště a dle vyjádření ze strany Prechezy také jejich zaměstnanci 
z pracovišť v blízkosti Dluhonic. 

2. zbudování odbočné větve kanalizace ke hřišti – podrobně viz níže bod 4. 
 
3. Dětské hřiště 
Pro umístění dětského hřiště navrhujeme lokalitu hřiště TJ Sokol Dluhonice, neboť v této 
části probíhá jak sportovní tak kulturně-zábavná setkání občanů Dluhonic návrh předkládáme 
po konzultaci s členy dalších spolků v obci. Konečné stanovisko projednáme na další schůzi 
OV po průzkumu veřejného mínění občanů Dluhonic. 
 
4. Kanalizace 
Jak už jsme v zápise č. 3 poukázali na havarijní stav kanalizace v Dluhonicích. Opětovně 
vznášíme dotaz, jak problém odkanalizování v místní části bude řešen. 
Dále důrazně žádáme o zřízení odbočné větve kanalizace z revizní šachty na ulici U hřiště 
(styk komunikací na parcelách 1014 a 1021) směrem k hranici pozemku Sokola Dluhonice-
parc 15/1 , případně až za objekty občanské zástavby č. p. 162, 164, 167, bude-li to ještě 
technický možné s ohledem na sklon potrubí a místní niveletu terénu. 
Oprávněně vznášíme tento požadavek, neboť chybou Městského úřadu došlo k převedení 
obecních parcel 51/1 a 51/3 (někdy před cca osmi až deseti roky) do vlastnictví fyzické osoby 
vlastnící sousední parcely bez toho, aby byly přezkoumány dopady tohoto kroku a převodu 
vlastnických práv. Ponechme stranou, že pozemky byly v ochranném koridoru navrhované 
dálnice a jak vidno nyní dle návrhu odkupu parcel z KN, část bývalé obecní parcely bude 
vyplacena nyní konkrétní osobě (budou-li vůbec finance na realizaci, to předbíháme).   
Problém ovšem je ten, že na bývalém obecním pozemku se nachází svodnice, která dešťové 
vody z okolních zahrad, pozemků a hřiště odváděla do vodoteče Strhanec. 
Nový vlastník ovšem neakceptuje historický vývoj a místní řešení s ohledem na reliéf okolí a 
krajiny a přerušil veškerá zaústění z okolních obecních komunikací do této svodnice.  
Nejvážnější dopad to má na skutečnost, že zde byla zaústěna také drenážní kanalizace ze 
stavby hřiště, která měla za úkol udržovat stabilitu podloží a zajišťovat pevnost pískového 
povrchu hřiště. V současné době je hřiště v jarních měsících a deštivějším období takřka 



nepoužitelné.  Dle diskuzí se má také za to, že při rekonstrukci vodovodního řádu či 
plynofikaci došlo k přerušení této drenážní kanalizace bez náhrady. 
Požadujeme tedy o technické přezkoumání možnosti protažení kanalizace v délce cca 50 m Js 
min 150 mm zakončenou revizní šachtou na hranici pozemku 15/1, kam budou svedeny 
dešťové, případně splaškové vody z areálu hřiště Sokola Dluhonice, případně z okolní 
zástavby. 
 
 
 
 
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 30. 06. 2011 
v 17.00 hodin. 
 
 
Zapsala: Lenka Dohnalová 
 
Ověřil:  Ing. Ježík Pavel 
              Ing. Rostislav Hlávka 
              Mgr. Jarmila Pfeilerová 
              Milan Pavlík      
 


