
Zápis č. 9 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného 
dne 6. 2. 2012 

 
 

Účast: 
Dohnalová Lenka 
Hlávka Rostislav, Ing. 
Ježík Pavel, Ing. 
Pavlík Milan 
Pfeilerová Jarmila, Mgr. 
 
host: Krejčiříková Libuše – TJ Sokol Dluhonice 
 
1. Zahájení 
 
 
2. Kontrola zápisů předchozích schůzí: 

 v jednání jsou stále následující záležitosti: 
-  ořez suchých větví na lípě v ulici U Zbrojnice – upozornění v zápise č. 1. Lípa stále není ořezaná i  
přes  podání stížnosti paní J. H. v srpnu 2011 se stále nic neděje (požadováno již v minulém klidovém 
vegetačním období).  Upozorňujeme na to, že místní části Dluhonice je více stromů,  jejichž větve 
jsou suché i celé uschlé stromy. Žádáme tedy ořez a odstranění dotčených stromů do začátku 
vegetačního období.  

-  zastávka na znamení – ulice Předmostská. rovněž bez odezvy. Dle našeho míněná může být 
zastávka pouze obnovena a znovu začleněna do jízdního řádu. Stačí drobné úpravy např. vysypání 
chodníku drobnu kamennou drtí. Finanční prostředky na drobnou úpravu zastávky jsme navrhovali 
přesunout ze schváleného, ale nezrealizovaného přechodu pro chodce na ulici Náves. 

- cyklostezka – bohužel jsme doposud neobdrželi zápis z jednání konaného dne 24. 8. 2011 se 
zástupci MMPr, Osadního výboru Dluhonice a Prechezy a.s. Nevíme tedy, jak celá kauza pokračuje a 
zdali se v oblasti cyklostezek blýská na lepší časy. 

- oprava místního rozhlasu – v zápise č. 5 jsme upozornili na špatný stav místního rozhlasu. Stále 
bez odezvy. Dle našeho názoru by měl býti tento sdělovací prostředek naprosto funkční neboť 
v případě mimořádných a jinak důležitých situací funguje jako jediný operativní informační 
prostředek  směrem k místním obyvatelům. 

- dětské hřiště –dne 2. 2. 2012 byl na hřiště TJ Sokol Dluhonice přivezen dřevěný prodejní stánek. 
Stále však zůstává nezodpovězena otázka  realizace dětského hřiště v této lokalitě. 

- dopravní značení v místní části zůstává také v jednání. Jedná se o dopravní značky omezující 
průjezd nákladních vozidel s vyšší tonáží  a zpomalovací retardér /stížnost pana M. H. ze dne 12. 6. 
2011/. 

-  údržba veřejné zeleně – v této záležitosti jsme již dvakrát připomínkovali plán údržby sečení 
veřejné zeleně v Dluhonicích. K našemu překvapení se nám dostává zpět vždy původní mapa s 
rozsahem sečení. Místním občanům zůstává záhadou, proč například firma průběžný   pás zeleně , 
táhnocí se podél řady objektů, zničehonic vynechá a odmítá vyséct i po osobní urgenci jak u osob 



přímo tuto zmatečnost vykonávající, tak i u osob z řad zadavatele služby. Viz mapa sečení 
několikráte připomínkovaná.   

 

2.  Obnova kanalizace u hřiště TJ Sokol Dluhonice 

Dne 2. 2. 2012 jsme obdrželi návrh plánu na obnovu kanalizace u hřiště TJ Sokol Dluhonice.  Plán 
jsme důkladně prostudovali a   připomínkovali   návržené řešení.   

 

3. Čištění kanalizace 

Dne 12. 1. 2012 nám bylo oznámeno referentem odboru  majetku MMPr panem Kašpárkem, že byly 
zahájeny stavební práce na provizorním panelovém sjezdu v ulici U Rozvodny. Nicméně práce již 
probíhaly týden než nám tento fakt byl oznámen.  Občané se na nás obraceli s dotazy, na které jsme 
bohužel nebyli schopni odpovědět. Proto tedy znovu žádáme, aby nám informace byly zasílány 
dopředu ne zpětně. 

4.Nabídka AKCÍ Z 

Předseda předal informace z jednání předsedů Osadních výborů konaného dne 10. ledna 2012.  
Domníváme se, že by měla být stanovena pravidla pro akce Z. Je to jedna z možností a je to věcí 
osobního přístupu k věci. Dále by ovšem občany místní části zajímalo, jakým způsobem probíhají 
akce Z v modelu samotného města. Pokud vnímáne realitu, tak ve městě lidé odmítají i psí 
exkrementy odklízet, ne tak aby ještě opravovali chodníky v majetku města.  

 

5. Brožura historie Dluhonice 

Paní Krejčiříková seznámila osadní výbor dosavadními postupy ve věci vydání brožury s historií 
Dluhonic. Proběhlo několik jednání v Okresním archivu v Henčlově s panem Jirákem, který zpracuje 
historii Dluhonic a paní Krejčiříková zpracovává kulturu a společenské organizace v Dluhonicích. 
Čerpat informace se snaží od nejstarších obyvatel a s dostupných zápisů a kronik. Dotace z strany 
města ve výši Kč 30 000,- zřejmě nebude dostatečná, proto se uvažuje o oslovení místních 
podnikatelů o požádání příspěvku na vydání brožury. 

6 Další informace 

Bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu přečepávací stanice splaškových vod v Dluhonicích. 
Objekt bude umístěn v lokalitě pod "Kyselákem" u propustku pod železniční tratí, tlakové potrubí má 
projít pod kolejemi a ze strany rozvodny vést podél kolejí zpět k závorám, odkud povede mezi cestou 
a starým Strhancem směrem k Bečvě , kde v prostoru u mostku projde pod řekou Bečvou na opačný 
břeh, kde se napojí do stávající hlavní stoky.  

Nabízí se otázka, jaký bude záměr se stávající kanalizací samotnou, neboť tato jako taková nesplňuje 
parametry splaškové kanalizace. 

Je ovšem více než pravděpodobné, že napojením na čistírnu se občanům místní části zvýší sazba 
stočného. 



 

Zapsala: Lenka Dohnalová 

Ověřil: ing. Pavel Ježík 

 

 

 

 

 

 

 

 


