
Zápis č. 10 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 26.3. 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, komentáře:

 v jednání jsou stále následující záležitosti:
-  ořez suchých větví na lípě v ulici U Zbrojnice – přislíben ozdravný prořez tohoto monumentu 
s upřesněním ,  že proběhne v nejbližší době. Máme zde jaro, strom se začíná zelenat, což má mnoho 
výhod, například že se snadno rozpozná suchá větev od živé. V této záležitosti je smutné konstatování, že 
žadatelce nebylo po více než půlroce odpovězeno na písemné dotazy ve věci kolize stromu a přilehlé 
nemovitosti. Pakliže cesta elektronické formy přílohy zápisu osadního výboru je nezávazná, třeba toto 
sděliti. Budeme tak apelovat na jednotlivce , aby vážili své kroky směrem k podatelně magistrátu.  

-  zastávka na znamení – ulice Předmostská.

Dle informací by bylo nutno zřídit novou zastávku, na což nejsou finanční prostředky.

Tak si to shrňme. V devadesátých letech minulého století byla vybudována spojovací silnice mezi 
Dluhonicemi a Předmostím, včetně dvou autobusových zastávek na obou koncích nově budované 
komunikace. Předpokládáme, že se nejednalo o černou stavbu a že tedy byla řádně uvedena do provozu. 
Zastávky byly v provozu obě , byly stejného konstrukčního řešení včetně zálivů a nástupištních hran, sice 
bez přístřešků.  Zastávka v Dluhonicích měla navíc to privilegium, že byla opatřena veřejným osvětlením, 
které funguje dodnes, na rozdíl od Předmostí, kde stále autobus může zastavovat, leč je tam tma.

Zrušením MHD v Dluhonicích a zavedením příměstské dopravy z jízdního řádu vypadla zastávka 
Dluhonice, Předměstská ulice, a to nám z neznámého důvodu, byť byla využívána více, než ta 
v Předmostí. Zmizely pouze „čagany“ označující zastávku s vyvěšenými jízdními řády( možná odstranili 
sběrači, možná přímo dopravce). Jinak zastávka fyzicky existuje a nezdá se , že by byla stavebně a úředně 
odstraněna. Postupem času se ovšem jak v Dluhonicích , tak v Předmostí  nějak podivně poztrácelo 
zadláždění nástupišt. V Předmostí to bylo o poznání dříve, neboť je tam v noci tma. Ono je to žádáná 
komodita na zahradní chodníčky.

Takže z našeho selského pohledu jsou v daném okamžiku zastávky totožného stavebního provedení, 
s totožnou mírou opotřebení, co do kvality užívání ta v Dluhonicích vede s ohledem na funkční osvětlení.

Nemůžete se na domorodé obyvatele zlobit, ale v této kauze je evidentně cítit nechuť řešit věci jednou 
vyřešené tou nejjednoduší cestou. 



- cyklostezka – provizorní řešení navrženou trasou za zahradami bývalé obytné zástavby formou 
recyklátu bylo usnesením OV označeno jako nevyhovující a dále se bude prosazovat varianta souběhu 
trasy cyklostezky se silnicí

- oprava místního rozhlasu – ve věci špatné slyšitelnosti a srozumitelnosti hlášení bude nutno provést 
hlasovou zkoušku. Termín bude dohodnut s pracovníky magistrate 

- dětské hřiště –  v průběhu dubna proběhne místní šetření na hřišti Sokola se zaměstnanci magistrátu 
s upřesněním záměru realizace. Dle jedné informace jsou na tento záměr přesunuty prostředky 
z nerealizovaného přechodu pro chodce, dle další informace letos prostředky na dětská hřiště nejsou. Tak 
se necháme překvapiti.

-  údržba veřejné zeleně 

Byly připomínkovány plochy k sečení a zapracovány požadavky místních občanů, další připomínkovací 
process proběhne po prvním sečení

-  Obnova kanalizace u hřiště TJ Sokol Dluhonice

Dle informací je vyhoteven projekt  s vykalkulovanými náklady. Probíhá proces stavebního řízení a 
vysoutěžení dodavatele stavby.

Další informace

Veřejná služba

V minulém období byly místním částem nabízeny k využití kapacity pracovníků na veřejné službě. 
Záměrem bylo na příležitostné úklidy či jiné jednoduché činnosti tyto občany využít i v Dluhonicích. 
Nicméně s ohledem na složitost a komplikovanost této instituce je pracovníků stále méně a nestává se ani 
potřebný požadovaný počet na služby města Přerova. Takže pro nás v následujícím období asi nic.

Vlaková zastávka

Na OV se obrátili zástupci předkladatelů záměru o vybudování vlakové zastávky v Předmostí a v 
Dluhonicích.

OV tuto myšlenku podpořil, nicméně v komentáři se na realizaci dívá  spíše skepticky s ohledem na 
potřebné miliony k realizaci, které by muselo uhradit město Přerov.

Srovnáme-li naši snahu v dané lokalitě o jednoznačné obnovení dočasně nepoužívané autobusové 
zastávky se zanedbatelnými náklady , řadíme tento záměr do říše pohádek. A je docela pravděpodobné, že 
o zkulturnění autobusové zastávky by se postarali i místní uživatelé v rámci objevené myšlenky akcí zet.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík

Příští schůze OV dle plánu 23.4.2012 v úřadovně v 16:15 , hosté vítáni.




