
Zápis č. 13 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 27. 8. 2012

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

Host: Libuše Krejčiříková – TJ Sokol Dluhonice

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

2. Finanční prostředky fondu kultury.

Osadní výbor přijal usnesení k využití tohoto fondu pro potřeby krytí nákladů na výroční
slavnosti Sokola Dluhonice spojené s vydáním knižní brožury o historii a současnosti Dluhonic.

3. Rozpočtový plán města Přerova na rok 2013
OV zaslal seznam s navrhovanými akcemi pro místní část, které je nutno zahrnout do 

rozpočtu. 
 Jedná se o následující požadavky.

Opravy chodníků
- oprava chodníku a zbudování pevného stanoviště pro umísťování  kontejneru TKO v lokalitě „ U staré školy“, křižovatka ulic Školní –

U hřiště
- oprava chodníku ulice U hřiště před bývalým domem č.p. 40 (parcela 34), zničen při povodňové demolici, dosud neopraven
- oprava chodníku ulice U hřiště před domy  č.p. 42 a 43, odstranění bariér
- oprava schodiště – zakončení chodníku ulice Náves č.p. 1
- oprava dlažby prostranství před vstupem do Kaple Povýšení Svatého Kříže

Výstavba dětského hřiště
- osazení dětských atrakcí
- umístění na pozemku hřiště Sokola Dluhonice

Dopravní opatření- zvýšení bezpečnosti provozu – osazení dopravních značení
- omezení rychlosti v obci na 40 km/h (zóna s nejvyšší povolenou rychlostí 40 km/h)
- omezení tranzitu přes místní část vozidly nad 3,5 t
- instalace zpomalovacího prahu v polovině vozovky na vjezdu do obce od Přerova (ulice U hřiště před č.p. 81) 

Zbudování prahové vpusti , oprava kanalizace
Zbudování kapacitně dostatečného jímacího zařízení dešťových vod do kanalizace v místě zaústění účelové komunikace „ Za humny“ do ulice 
K Rokytnici.

Oprava okolí pietního místa – pomník padlých z 1. světové války
- sanace terénu , oprava zpevněných ploch, citlivé zkulturnění památníku

Cyklostezka  Přerov – Dluhonice  souběžná se silnicí kolem areálu Precheza
- Minimálně zpracování dokumentace na uvedenou stavbu, umístění trasy souběžné se stávající komunikací , provedení finální 

s asfaltovým povrchem

Oprava obecního rozhlasu



Instalace digitální  technologie dle návrhu pracovníků magistrátu

Oprava autobusových stanovišť na ulici Předmostská

Kulturní dům Dluhonice
-  Rekonstrukce sociálních zařízení – rozdělení nyní vzájemně kolidujících provozních prostor v objektu

Příprava investiční akce rekonstrukce kanalizace Dluhonice, propojení na ČOV, včetně realizace investiční akce !!!

Mimo uvedený seznam předpokládáme realizace opravy chodníku ulice Náves a opravy silnice ulice U zbrojnice – Náves( za kaplí

4. Kontrola úkolů z předešlých schůzí, probíhající akce, komentáře

obnova kanalizace u hřiště TJ Sokol Dluhonice
byť jsme ve skrytu duše doufali, že rok od předání požadavku na tuto akci je dostatečně dlouhá 
doba k realizaci a vyřešení problematické situace, mýlili jsme se . Avizovaným výročním 
slavnostem předcházel déšť, což byla dvojitá smůla díky nefunkční drenáži.  
Aby toho nebylo málo, proběhly stavební práce na přeložce vodovodní přípojky, která byla 
provizorně vedena kanalizací a předcházely stavebně tak vlastní stavbě a výměně kanalizace 
k hřišti. Bohužel zůstalo jen u tohoto. Výsledkem zůstala rozkopaná komunikace bez zpevněného 
povrchu na vjezdu ke hřišti. Podtrženo a sečteno, účastníci oslav nejenže se museli vyhnout 
loužím a bahnu v areálu, museli také nečekaně prokázat jistou míru bravurnosti hned při vjezdu 
k areálu neboť jízda na bicyklu po nezpevněné konstrukci jistá rizika představuje. 
Paradoxní ovšem je , že při několikadennímu výskytu stavební techniky v místě a vzhledem 
k prostojům , které byly pozorovány, dávno již kanalizace mohla býti vyměněna. Ale to bychom 
po všech asi chtěli moc. Trochu koordinace. Daňový poplatník pláče. Snad se jednou dočká....

Údržba veřejné zeleně
Proběhl ořez obeschnutých letitých lip, stačí půldruhého roku a je vše zdárně vyřešeno. Vlastně 
ne tak zcela. Již rok čeká paní J.H.   na písemné stanovisko ke kolizi jejího objektu s kdysi státem 
chráněnou lípou.
A ještě jedna upomínka k veřejné zeleni. Porostlé stavební konstrukce u kaple je možné již 
odstranili neb vyskytnuvší se ptactvo již svá mláďata z hnízd vyvedlo a je již možno tuto 
nezvanou zeleň odstranit. 
Snad se na tento rest nezapomnělo.
Tyto práce zcela jistě nezatíží finančně rozpočet města neb tento porost dostal šanci ke svému 
bujnému vzrůstu nedbalou prací pracovníků , kteří veřejnou zeleň podél staveb pečlivě a 
pravidelně séci měli, za což zaplaceni byli.

dopravní omezení -průjezd vozidel s vyšší tonáží – negativní vlivy těžké nákladní dopravy 
vedly k osobním písemným stížnostem  občanů Dluhonic a ke svolání společného jednání 



konaného dne 22. 5. 2012 za účasti hygienické stanice, magistrátu, kraje, správy silnic ve věci 
dořešení této situace. Byly předloženy požadavky občanů k zajištění zákazu vjezdu vozidel nad 
3,5 t na spojnici mezi Dluhonicemi a Rokytnicí, snížení rychlosti v obci na 40 km/h a vyřešení 
parkování vozidel na veřejných komunikacích. Dále pak požadavek na rekonstrukci krajské 
komunikace – hlavní cesta v obci.
Výsledkem je zadání zpracování kompletního dopravního projektu řešícího dopravní značení od 
Rokytnice po konec Dluhonic u Prechezy.
V současné době je projekt údajně  posuzován dopravním oddělením Policie ČR. Pakliže je již 
zpracován, nebyl ovšem předložen osadnímu výboru Dluhonice, což vidíme jako zásadní 
nedostatek, jelikož netušíme, zdali jsou v něm zahrnuty všechny naše požadavky. Ale čemu se 
divíme po té době. Standartní postupy.
O daný problém se zajímala i přerovská kabelová televize.

A ještě jedna na závěr
Autobusové zastávky Předmostská ulice
Že se nám dostane do rukou úřední protokol z místního stavebního úřadu, že k uvedené silnici
neexistuje žádný schvalovací či kolaudační protokol a že zastávky neexistují ani stavebně, tak to 
jste nás dostali, páni úředníci.
Opomněli jste ovšem obratem zrušit dopravu a uzavřít černou stavbu do doby sjednání nápravy.

5. nové informace, požadavky

- odvoz tříděného odpadu - vzhledem k tomu, že kontejnery tříděného odpadu mnohdy nestačí
kapacitou, žádáme o zvážení častějšího odvozu kontejnerů.  Také vzhledem k tomu, že v případě 
naplnění kontejneru občané ukládají odpad v bezprostřední blízkosti a pak už nikoho nezajímá co 
se s takovým odpadem stane a povaluje se okolo.
Dále avizujeme k umístění kontejnerů na biologický odpad, že v letních měsících bude zde 
uložená tráva vlivem veder nelidsky páchnout již na druhý den, bude někdo tyto hnědé 
kontejnery v létě vyvážet obden???  Obzvláště  u autobusových zastávek a prodejny potravin to 
bude moc prima.

- návrh na svolání veřejné schůze – zaznívají hlasy, že by se reprezentace magistrátu měla 
občanům pochlubit, kterak po dvou letech od voleb byla pro občany místní části přínosem a 
odpověděla jim na řadu nezodpovězených dotazů
  

Příští schůze OV dle plánu 24.9. 2012 v 17.00 za slunečného počasí na hřišti, v případě 
nepříznivého počasí v úřadovně, hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík




