
Zápis č. 12 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 21. 5. 2012

Účast:
Dohnalová Lenka
Hlávka Rostislav, Ing.
Ježík Pavel, Ing.
Pavlík Milan
Pfeilerová Jarmila, Mgr.

Host: Mgr. Helena Netopilová,  zastupitelka města Přerova

1. Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných, přivítání hostů

K radosti všech přítomných členů OV zavítala k nám na brífing vizitace ze zastupitelstva, 
k potěše pánského osazenstva elegantní dáma Mgr. Netopilová.
Více než rok čekáme, zdali se ukáže někdo z patronů z řad radních, kteří jsou pro místní část 
určeni, bohužel stále nic.
Toto bylo takříkajíc nečekané milé zpříjemnění.
Zajímala se o dění v naší rodné hroudě, radosti a strasti, spolupráce s magistrátem ve věcech 
řešení problémů a komunikace, atd. Snad jsme ji moc nevyděsili a přijde někdy zas.

2. Kontrola zápisů a  úkolů z předešlých schůzí, komentáře k nim

- sečení veřejné zeleně
dnech 16. – 18. 5. 2012 proběhlo avizované sečení travnatých ploch v místní části. Po roce 
diskuzí , zasedání a opakovaném připomínkování a upřesňování mapových podkladů proběhlo
sečení dle zaběhnutého rituálu z let minulých. Posléze bylo dotazem zjištěno, že sečení stále 
probíhá dle starých plánů.  I dali jsme se do usedavého pláče nad marností našeho snažení. Takže 
se zase poseklo co nemělo a travička ztepilá, která byla z naší strany přislíbena, že letos už 
skutečně padne jak má, vesele si rostla dál. Oprávněný hněv bodrých domorodých obyvatel 
provázený poznámkami o neschopnosti a zbytečnosti dluhonického „zastupitelstva“ byl skutečně 
na místě. To zkrátka nevysvětlíte. Velmi děkujeme za tento cejch.

A ještě k sečení jako takovému. Z tabulek nákladů na sečení v místních částech bylo uvedeno, že 
v Dluhonicích jsou z místních částí největší plochy k sečení a tedy i největší vynaložené náklady. 
No budiž. Bohužel nemáme k dispozici k předloženým mapám i výměry jednotlivých 
označovaných ploch. Konkrétně se jedná o  rozsáhlé plochy prostranství pod označením 65 a 74, 
které jsou v lokalitě za rozvodnou ČEZ kolem dvou bytovek. Dá se více než předpokládat, že 
obyvatelé těchto bytovek si své okolí veřejného prostranství přizpůsobí k obrazu zamních 
obyvatel. Takže vizuální kontrolou je zřejmé, že část zeleně je pravidelně udržována nízkým 
střihem pro odpočinek a rekreační účely, část ploch je využita jako okrasné záhonky, část jako 
předzahrádky se zeleninovými záhonky no a nemalá plocha je využita jako deponie různého 
materiálu. Odhadem z deklarované plochy v mapových podkladech  sečou TSMPr sotva 



polovinu. A tato skutečnost je letitou praxí. Jsme přesvědčeni, že v uplynulých letech nikdo ze 
strany dodavatele prací nepřišel za objednatelem s tím , že nemohl dostát předmětu smlouvy 
v plné míře a že tak nebude fakturovat městu v plné výši. Nabízí se otázka, jak probíhala kontrola 
ze strany zadavatele, ušetřit se dalo nemálo peněz. Nestranný pozorovatel by mohl namítnout, že 
se zde někdo systematicky dopouštěl podvodu a naplnil tím skutkovou podstatu trestného činu
neoprávněného obohacení. (Samo že né, v tomto případě se jen peníze z levé kapsy přešouply do té pravé.)

Podtrženo a sečteno, systém provádění údržby veřejné zeleně v místních částech je diskutabilní 
s ohledem na smluvní parametry a reálnost plnění .

- ořez suchých větví –  bylo přislíbeno odstranění do konce května, 
předpokládáme, že stejně jako obyvatelé Dluhonic vidí, kde že se to suché a nebezpečné větve na 
vzrostlých  lípách nachází, tak i toto uvidí i dotyčná osoba, která bude mít za úkol sjednati či 
provésti nápravu, v případě nejasností, členové OV upřesní na místě, kontaktní telefony dle 
požadavku zaslány.

- opravy komunikací
OV v místních částech měly navrhnout na příští rok jednu silnici a jeden chodník k celkové 

opravě. Hlavní průjezdná silnice je z hlediska vlastnictví olomouckého kraje mimo hru, z toho 
důvodu byla navržena alternativa oprava silnice kolem kaple Náves + U zbrojnice, chodník od 
křižovatky u školy po křižovatku k rozvodně.   Zasláno dne 21. 5. 2012  no a dál se nechme 
překvapiti.

-dětské hřiště podrobně jsme prostudovali předložené katalogy a provedli návrh prvků vhodných 
pro dětské hřiště, který bude předložen předsedou Odboru majetku města a komunálních služeb. 
Z emailu pana Miroslava Kašpárka obdrženého dne 23. 5. 2012 jsme se dozvěděli, že na dětské 
hřiště byla doposud vyčleněna částka Kč 80 000,-   která bude sloužit k úhradě nákladů na 
projekt, případně herní prvky /prvek/.

-obnova kanalizace u hřiště TJ Sokol Dluhonice v současnosti probíhá, dle sdělení pana 
Kašpárka z odboru majetku města územní řízení na umístění stavby. Doklady byly předloženy 
stavebnímu úřadu 21. 5. 2012. Zdržení nastalo nekompletním předložením dokladů potřebných k 
řízení.  Posléze proběhne doplnění dokumentace ke stavebnímu povolení a výběrové řízení 
dodavatele stavby.  Celkové náklady obnovy kanalizace jsou Kč 419 tis./včetně DPH/ doposud 
schváleno Kč 200 tis.
Zde bychom se pozastavili nad tím , že s ohledem na opravu stávajícího zařízení mohlo býti 
upuštěno od územního řízení, či územní a stavební řízení vzhledem k malému rozsahu stavby 
mohlo býti sloučeno, by se tímto čas ušetřil. Předpokládáme, že v souběhu se stavebním řízením
může proběhout vysoutěžení akce.
V měsíci září proběhnou v areálu Sokola slavnosti kulatého výročí založení místní sportovní 
organizace, čímž se předpokládá výskyt vyššího počtu návštěvníků, čítajících v řádu stovek. Je 
více než jisté, že omezená kapacita splaškových jímek nemile situaci komplikuje. Máme za to , 
že nadcházející tři měsíce do oslav jsou dostatečně dlouhé pro úspěšnou realizaci záměru tak , 
abychom v rámci oslav mohli pozvednout číši a oslaviti také letitou snahu ještě dob 
předsametových o napojení areálu na kanalizaci.



- průjezd vozidel s vyšší tonáží - dne 22. 5. 2012 jsme obdrželi elektronickou poštou informace 
k řešení průjezdu vozidel s vyšší tonáží. Další jednání povede ing. František Marek z KÚOk 
s předsedou OV.

-napojení objektů na silnici , opravy vjezdů
Výtah ze stanoviska magistrátu - V případě, že vzniká nová rodinná zástavba, může investor-
stavebník žádat o příspěvek na vybudování technické infrastruktury – týká se i např. příjezdové 
komunikace, chodníků apod.(neplatí pro rekonstrukce RD, přístavby a nástavby). Bližší 
informace podá odbor koncepce a strategického rozvoje Ing. František Zlámal tel. 581 268 610.           
-takže stávající budovy, na které se v  minulosti nedostalo, mají smůlu.
Dále pro ty, kteří chtěli opravu provésti svépomocí v rámci akcezet - Nové či vyzískané stavební 
materiály nemá v současné době město k dispozici.
No prima, co na to asi říkají občané Dluhonic, kteří denně jezdí kolem útulku pro psy, kde na 
prostranství za plotem je deponováno značné množství vyzískané žulové dlažby- kostek tří druhů 
co do velikosti, i zámková dlažba je zde k vidění, potažmo chodníková dlažba. Může někdo 
tvrdit, že tento materiál nepatří městu, nýbrž nějaké účelově založení právnické osobě. Tato je
ovšem také plně ve vlastnictví města. Takže prohlášení, že není z čeho brát, tak nějak skřípe. 
Počkáme tedy na vysvětlení, čí že je to materiál, zatím budeme dál dychtivě kostky hypnotizovati 
přes plot.

S připomenutím akce akcezet, bylo navrženo panem primátorem, aby byly na místní části 
vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000,- Kč na rok na pořízení různého materiálu. 
Patrně jsme přehlédli , zdali tento návrh prošel usnesením rady či koho a byl schválen. Žádáme o 
informaci o stavu této věci a zdali je možno již tyto prostředky využít.

- další kauzy jsou zřejmě v jednání bez odezvy ( např. autobusová zastávka na znamení
Předmostská ulice s posledními komentáři)

3. Nové záležitosti

Pozvánka na jednání

Předseda ing. Ježík byl přizván na jednání na hygienickou stanici dne 28. 5. 2012 týkající se 
řešení záležitostí občanů Dluhonic ve věci prašnosti z dopravy a poškozování rodinných domků 
způsobené provozem na komunikaci. Doposud je to stížnost dvě, ale zřejmě se připojí i další 
občané.

Zde je názorně vidět, že pokud si občan stěžuje jako konkrétní osoba přímo na ten který úřad, 
musí mu tento v zákonné lhůtě odpovědět a věc vyřídit.

Učiní-li tak občan cestou osadního výboru jako přílohou zápisu ,  zůstane žádost bez reakce i přes 
další urgence, viz příloha zápisu zaslaná na magistrát dne 9.9.2011 – stížnost paní J.H. ze dne
1.9.2011



Kulturní dům

Vzhledem k častým připomínkám uživatelů kulturního domu apelujeme na nájemce - místního 
provozovatele -  organizaci SPKD o vyřešení kolizních situací ve vazbě na dispoziční řešení 
sociálních zařízení. V případě akcí ve velkém sále dochází ke křížení s provozem místního 
hostince , což je krajně nešikovné a řada možných uchazečů o pronájem sálu z tohoto důvodu od 
uspořádání akce ustoupí a využije jiných prostor jinde, což je z hlediska ekonomiky využití 
objektu nežádoucí. SPKD byl předán návrh s úpravou dispozičního řešení budovy a požadavek 
zkonzultování věci s KIS , který má objekt ve své správě.

Stížnosti občanů

Chodník na ulici Náves směrem ke hřbitovu je na konci před domem č.p.1 zakončen 
schodištěm. Toto je v havarijním stavu a je požadována jeho oprava.

Prašnost. Obyvatelé bytových domů za rozvodnou ČEZ upozorňují na stavební činnost, 
která probíhá za Bečvou na sádrovcových odkalištích firmy Precheza. Zvýšený pohyb stavební 
techniky má za následek v tomto suchém období mračna rezavého sádrovcového prachu, který 
má negativní vliv na uvedené bytové objekty, neboť se nacházejí v bezprostřední blízkosti stavby 
oddělené pouze řekou Bečvou. Dle informací se již dlouhodobě nedá větrat ani sušit prádlo mimo 
bytové jednotky. !!!!!!!!!    Bude dáno k lepšímu na jednání s hygienou, viz výše.

Příští schůze OV dle plánu 25. 6. 2012 v16:15 na hřišti Sokola , v případě nepříznivého počasí 
v úřadovně (vchod z ulice Školní), hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík




