
Zápis č. 6 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice 
konaného  
     dne 25.8. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
 
 
 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola zápisu z minulé sch ůze 
 

viz závěr 
 
3. Sečení trávy , ve řejná zeleň.  
 
V minulém období proběhlo sečení trávy v místní části a zatím jsme bohužel nepřišli 
na základní klíč principu sečení. Po kontrole ploch bylo zjištěno, že sečení proběhlo 
velmi nepravidelně - na některých plochách ano, jinde ne. Zajímal by nás plán 
sečení. Na telefonický dotaz bylo odpovězeno, že bude provedena revize map 
sečení. Tímto bychom rádi apelovali na skutečnost, že alespoň v intravilánu obce je 
nezbytné, aby travnatá plocha na pozemcích statutárního města byla sečena bez 
výjimky, jinak se těžko hledají argumenty, proč ve městě je posečeno vše, ale na 
vesnicích si sekejte před chalupama sami.  V řadě domů a usedlostí sousedící 
s veřejnou zelení totiž bydlí obyvatelé  v pokročilém důchodovém věku a není v jejich 
silách suplovat povinnosti správce veřejné zeleně. 
V dob ě odeslání zápisu obdržen nový plán se čení,  který byl z naší strany p řipomínkován dne 9.9.. 
 
Osadní výbor obdržel stížnost paní Jany Hanzlíkové ve věci kolizního stavu vzrostlé 
lípy poškozující technický stav jejího domu a ohrožující kolemjdoucí. V příloze 
postupujeme. 
 
4. Spojovací komunikace Dluhonice-Rokytnice a provo z v místní části 
 
Žádáme o výsledek řešení stran uvedené komunikace, které nám prozatím nebylo 
dodáno.  Zdravě předpokládáme, že to budou orgány města Přerova, které vstoupí 
v jednání s obcí Rokytnice či krajským úřadem  a s ním dohodnout podmínky 
omezení provozu, údržby, atd.   Ze současného  přístupu k řešení provozu na této 
komunikaci a s tím i související provoz v místní části nám vyplývá, že se očekává až 
se stane nějaká závažná nehoda a pak teprve bude vhodná doba k řešení problému. 
Proto znovu zasíláme stanoviska obyvatel -  důrazně žádáme o snížení maximální 
rychlosti a zákaz vjezdu – průjezdu obcí – nákladních  vozidel s vyšší tonáží, 
konkrétně nákladních tahačů s návěsy a souprav nákladních automobilů s vlekem, 
protože uvnitř složité zástavby obce se těmto vozidlům nelze vyhnout. Omezení 



značkami, které jsou v současné době osazeny, naprosto neřeší dopravní situaci 
v místní části.   Nehledě na skutečnost, že původně značka s omezenou tonáží na 
vjezdu do místní části byla. Považujeme za vhodné požádat Policii ČR o občasné 
měření rychlosti v úseku od železničního přejezdu po budovu Antaresu ( bývalé 
obecné školy).. Občasné měření rychlosti prováděné v dalším úseku (od budovy 
Antaresu směrem do místní části) považujeme za nesmyslné, protože vzhledem 
k počtu zatáček není efektivní. 
 
5. Oprava komunikací a budov 
. 
Upozorňujeme na neodkladnou nutnost opravy silnice v ulici U zbrojnice. Kvitujeme 
operativní provizorní zapravení děr , ale dle kvality vozovky je to opatření jen do 
nejbližší zimy. Žádáme o celkovou rekonstrukci skladby vozovky a její zařazení do 
plánu akcí na rok 2012. 
 
Odbor majetku tímto upozorňujeme na negativní vlivy ptactva druhu datlovitých, 
kterýžto na několika místech započal s likvidací zateplovacího systému fasády 
kulturního domu. Štítová stěna sousedící s pozemkem zahrady parcela 232.  V rámci 
sanace navrhujeme umístění reliéfů dravých ptáků. Foto v příloze. 
 
Zdatným informačním pomocníkem v místní části je obecní rozhlas. Jeho účinnost je 
řadu let na velmi špatné úrovni srozumitelnosti. Jak vidno z výpisu proinvestovaných 
prostředků, každoročně  si někdo vyinkasoval finanční prostředky na opravu zařízení, 
ovšem zlepšení zaregistrováno nebylo.   
 
6. Umístění dřevěného stánku 
 
Osadní výbor byl počátkem července osloven s otázkou potřebnosti a využití 
příležitostných prodejních stánků využívaných při městských slavnostech na Náměstí 
TGM.  Byl nárokován jeden kus pro potřeby Svazu žen a dalších neziskových spolků 
v Dluhonicích působící. 
V případě poskytnutí tohoto stánku a případném jeho umístění – místo a zaměření 
pozemku za účelem výpujčky zajistí Sokol Dluhonice - jmenovitě p. Pavlík. 
 
 
7. Cyklostezka P řerov – Dluhonice 
 
Předseda ing. Pavel Ježík informoval o jednání, které se konalo ve středu 24. 8. 
2011 za účasti zástupců MMPr a Precheza a.s. ohledně realizace provizorní 
cyklostezky mezi Dluhonicemi a Přerovem kolem areálu Prechezy. Vzhledem ke 
střetům s okolními liniovými stavbami zaujmeme konečné stanovisko po obdržení 
zápisu z tohoto jednání a s odkazem na výsledek veřejného mínění k této investici. 
Předběžně však panuje názor, že prospěšnější věci bude zaměřit se na finální řešení 
souběžné cyklostezky se silnicí kolem Prechezy. 
 
Při rekognoskaci vlastnických práv v místě zamýšlené cyklostezky bylo zjištěno, že 
veřejná komunikace vedoucí od železničního nadjezdu směrem na Dluhonice ( na 
parcelách 6852/1, 6852/2), již není ve vlastnictví obce –města, ale je ve vlastnictví 
Precheza,a.s.  Dle našeho názoru považuje převod vlastnických práv tohoto 
veřejného majetku na privátní subjekt za značně nestandardní , velmi by nás 



zajímalo znění této smlouvy, čímž žádáme odbor majetku její o kopii či jednoznačné 
vysvětlení tohoto stavu. 
 
 
 
8. Kultura 
 
Byl navržen a schválen plán kulturních akcí na rok 2012, které bude realizovat 
Osadní výbor ve spolupráci se společenskými Organizacemi v Dluhonicích. 
- divadelní představení ochotnického souboru Dostavník     - Kč 5000,- 
-hody -5000 Kč 
- lampionový průvod u příležitosti výročí 28. října  - Kč 10 000,- 
- adventní koncert souboru Vokál    - Kč 2 000,- 
Tento seznam bude odeslán   pí Schönové, reference MMPr. 
 
 
9. Závěr 
 
Doposud se nám nedostalo odpovědí, vyjádření či jiných stanovisek k řadě 
požadavků z naší strany  v zápisech od počátku roku. 
Bylo by velmi slušné, abychom byli informováni, jakém stadiu se věci mají, kdo se 
jimi zabývá či proč byly eventuelně již zamítnuty.    
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Jarmila Pfeilerová  
 
Ověřil:  Ing. Ježík Pavel 
              Lenka Dohnalová 
              Ing. Rostislav Hlávka 
              Milan Pavlík      
 
 
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat  dne 29.9. 
v 17:00 na hřišti Sokola, v případě nepřízně počasí v úřadovně. 
 


