
Zápis č. 8 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
     dne 26. 10. 2011  
 
 
Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
 
  
 
 
1. Zahájení 
 
2. Kontrola zápisů  předchozích - komentáře  
 
ohledně návrhu o nevhodnosti vybudování přechodu pro chodce nebyla ze strany magistrátu 
žádná odezva, pravděpodobně naše stanovisko přijato bez komentáře je tomu skutečně tak, v 
záměru se nepokračuje  
 
dětské hřiště – stále v řešení- respektive se neřeší z důvodu nedostatku financí  
 
zastávka na znamení v ulici Předmostská – prozatím bez zásadní odezvy  na ústní telefonní 
dotaz  bylo sdělena informace o složitosti takovéto stavby, připomínka z naší strany o reálné 
existenci stavby , jen ji zprovoznit a učinit dohodu s dopravcem měla za následek příslib řešení 
věci  
 
stran funkčnosti a provozu místního rozhlasu – žádná informace nedošla i přes několikeré 
zmínky v zápisech    
 
sečení trávy(doručen katastrální snímek se značením)-upozorněno na nejasnosti, reakce není, 
OV obdržel soubor s plánem sečení v místní části; i přes adresované připomínky byl opětovně 
předložen plán v původní předloze, systém sečení pracovníky je v dané chvíli pro občany 
nepochopitelný, z jakého důvodu pracovníci vynechávají některé parcely , respektive místa, byť 
jsou všechny souvislé a ve vlastnictví obce 
 
 vyřešení spojovací  silnice Dluhonice-Rokytnice-neustále bez  konstruktivního řešení ze strany 
magistrátu 
 
Publikace o místní části Dluhonice 
P. K. předložila základní informace a podklady ohledně připravované publikace o místní části. 
Žádáme tedy o zařazení částky Kč 30 000,- do rozpočtu na rok 2012. Bude informována ing. D. 
Novotná.     
v plánu na rok 2012 navrženo ke schválení zastupitelstvu 



 
 Umístění dřevěného stánku 
Vzhledem k tomu, že byl naší místní části poskytnut stánek, jeho umístění – místo a zaměření, 
zajistí TJ Sokol Dluhonice - jmenovitě p. Pavlík. 
Nadále nám však chybějí informace, které by udávaly, jak bude vyřešeno vlastnictví předmětu, 
pronájem a v jakém časovém horizontu bude stánek dodán, kdo a jak to bude zajišťovat.  Dle 
informace odbor majetku řeší osazení 
 
Cyklostezka 
Obdrželi jsme několik dotazů, týkajících se avizovaného vybudování cyklostezky. 24. 8. 2011 
bylo jednání ohledně za účasti dotčených stran, rádi bychom se k výsledku vyjádřili, ale 
vzhledem k absenci zápisu z místního šetření toto prozatím nelze. 
S ohledem na finance zatím příprava investice nepokračuje, zápis není,  
 
 3. Nové 
 
 Předseda informoval o proběhlých jednáních ve věcech plánu akcí a investic na rok 2012 
Obecně konstatováno, že rozpočet bude velmi krizový v záporné bilanci 
 
Pro místní část Dluhonice vyčleněna částka  200.000,- na akce menšího rozsahu , pracovně a 
předběžně určena na odkanalizování hřiště Sokola Dluhonice 
 
Ohledně větších opravných akcí a investic nebyl nikdo ze strany magistrátu schopen nic dalšího 
prognostikovat. 
Zmíněna byla příprava rekonstrukce kanalizace ze strany Vak Přerov v Kozlovicích a také v 
Dluhonicích (propojení na ČOV), realizace bude ale odvislá od schválených dotačních titulů, 
(budou-li hvězdy nakloněny, započít by se mohlo realizačně v roce 2012) 
 
--- 
 
Ohledně sečení a úklidu v místní části byl OV kontaktován s dotazem, zdali by místní OSVČ 
mohli smluvně tuto činnost vykonávat a jestli magistrát nehodlá touto alternativní  cestou 
zkvalitnit či zintenzivnit tuto položku veřejné správy. Děkujeme předem za stanovisko. 
 
 
Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dle dohody v pondělí 
28.11. v 16:00 v úřadovně. 
S ohledem na vytápění prostor je snahou sjednotit veškeré brífingy místních spolků na 
pondělní termín. 
 
Následující termíny předběžně dohodnuty na 
19. 12. 2011 
23. 1. 2012 
27. 2. 2012 vždy v 16:00 
 
 
 



Zapsala: Mgr. Jarmila Pfeilerová 
 
Ověřil:  Ing. Ježík Pavel 
              Lenka Dohnalová 
              Ing. Rostislav Hlávka 
              Milan Pavlík      
 
 


