
Zápis č. 5 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 30. 06. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
Host: 
Krejčiříková Libuše za TJ Sokol Dluhonice 
 
 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze 

- přechod pro chodce před Kulturním domem jako nevhodné řešení situace bylo 
konstatováno již v zápise č. 2 ze dne 7. 4. 2011. Doposud jsme neobdrželi žádnou 
reakci ani jiné řešení ze strany MMPr. 

- dětské hřiště – viz samostatný bod č.6 
- řešení stavu topolů kolem komunikace ke hřbitovu…bez odezvy 

 
3. Poškození komunikace 
Dne 28. 6. na odbor majetku nahlášena kaverna na účelové komunikaci u hřiště  parc 1021, 
v místě geotechnického průzkumu, nyní stále označeno přenosnou značkou (do doby odeslání 
zápisu bez dalšího postupu) 
 
4. Čištění vozovky 
Od fy. PRECHEZA a.s jsme obdrželi vyjádření ve věci čištění vozovky – viz příloha 
 
5. Stížnost obdržená od p. Hošáka – obyvatel místní části 
V návaznosti na obdrženou stížnost (v příloze) opakovaně žádáme o snížení maximální 
rychlosti v občanské zástavbě. Dále urgujeme realizaci polovičního retardéru před budovou 
parc. č. 49 ve směru od Přerova. Návrh i řešení bylo projednáváno na zasedání osadního 
výboru v  již v únoru 2011, doposud žádná odezva. 
Osazení dopravní značky A 12 „Děti“  či panoramatického zrcadla dle vyjádření místních 
ještě nikoho nezpomalilo a výjezd ze sportovního areálu je prokazatelně nepřehledný. 
 Považujeme za vhodné požádat Městskou policii o občasné měření rychlosti v úseku od 
železničního přejezdu po budovu bývalé školy – fy. Antares.   
Důrazně apelujeme na vyřešení situace a omezení nákladní , hlavně kamionové přepravy,  
přes Dluhonice na trase Rokytnice – Dluhonice - Přerov.  Konstrukce vozovek je pro tento typ 
přepravy a zatížení zcela nevyhovující, nemluvě o místních situaci, rozměrech vozovky a 
poloměrech zatáček. 
Nehledě na skutečnost, že v minulosti značky s omezenou tonáží na vjezdu do místní části 
byly.  
  
6. Dětské hřiště 
I přes rozdílný názor odboru majetku stran umístění dětského hřiště, trváme na jeho umístění 
v lokalitě hřiště TJ Sokol. Se slzou v oku jsme přijali informaci, že proběhlo v uplynulém 



období místní šetření v této věci, ale nikdo z členů OV nebyl informován.  Máme za to, že 
věcný dialog by byl ku prospěchu věci a vzájemnému pochopení. Majetkovým odborem 
navrhovaná lokalita je nejen v zátopové oblasti, ale navíc i bez jakéhokoliv zázemí, na rozdíl 
od námi navrhovaného sportovního areálu. 
 
7. Zhotovení publikace 
Od občanů naší místní části byl vznesen dotaz na možnost vyhotovení publikace o 
Dluhonicích, vzhledem k její bohaté minulosti i národních zvycích. Publikace by byla vydána 
k výročí založení Tělovýchovné jednoty v naší místní části v roce 2012. Žádáme o sdělení 
možnosti a podmínkách realizace.  
 
8. Oprava místního rozhlasu 
Reagujeme na opakovaná upozornění občanů na špatnou funkčnost místního rozhlasu. 
Vzhledem k tomu, že na veřejné schůzi byla v investicích několikrát zmíněna oprava a 
obnovení rozhlasu, je s podivem, že tuto skutečnost za celá léta nikdo nezareagoval a dodnes 
není zcela dobře možno identifikovat obsah hlášení. Kvalita reprodukce je vskutku mizerná. 
Urgence opravy rozhlasu byla vznesena i ze strany Společnosti pro Kulturní dům jako 
okamžitá a nevyhnutelná. 
 
9. Oprava komunikací 
Upozorňujeme na neodkladnou nutnost opravy povrchu komunikace v ulici U zbrojnice. 
Avizováno na setkání s představiteli města, v zápisu nenalezeno. 
 
 
 
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat v 28.7.2011 v 17:00 
na hřišti Sokola 
 
 
Zapsala: Mgr. Jarmila Pfeilerová 
 
Ověřil:  Ing. Ježík Pavel 
              Lenka Dohnalová 
              Ing. Rostislav Hlávka 
              Milan Pavlík      
 
 


