
Zápis č. 16 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 21. 1. 2013

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

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

2.  OV byl vyzván k návrhu a výběru člena či osoby, která bude pro technické služby města 
Přerova provádět celoroční údržbu místního hřbitova v Dluhonicích.  Od 10.2. je touto 
osobou pan M.P. 

3. Dne byl předseda OV odborem majetku informován, že dne proběhla kolaudace stavby   
"Přerov V-Dluhonice ul. U Hřiště - Obnova stoky AC-4". Takže k tomu asi tolik. Náš 
drahý pan primátor se ve svém odkazu občanům dluhonickým v úvodníku loni vydané 
brožury hluboce mýlil. Na této akci bylo demonstrativně předvedeno, jak je to s tou 
spoluprací magistrátu s občany a osadními výbory. Nechápajícím rádi vysvětlíme, stačí 
nás navštívit na další plánované schůzi.

4. K věci tranzitu před Dluhonice. 

Evidujeme další nehodu nákladního vozidla-kamionu v intravilánu obce s poškozením stavby 
chodníku. Hlášeno na MP. 

Ale není třeba klesat na mysli, třeba se dočkáme letos nějaké realizace dopravního značení.

Dáváme tímto na vědomí katastrofální stav průjezdné komunikace přes intravilán obce, která 
je ve vlastnictví olomouckého kraje a je v katastrofálním stavu. Jelikož se rekonstrukce 
kanalizace nedočkáme, je nanejvýš vhodné, aby bylo přikročeno k celkové rekonstrukci neb 
neustálé látání děr jak vidno je k ničemu. Důrazně již předem avizujeme a připomínáme, že 
v loňském roce  proběhlo na KHS jednání ve věci , kde bylo konstatováno krom jiného, že 
doposud používaná technologie oprav této silnice je nevhodná z mnoha hygienických faktorů 
na pohodu bydlení . Požadujeme , aby příslušný kompetentní správce magistrátu dohlédl na 
způsob sanace povrchu krajské vozovky v Dluhonicích.

K tomuto tématu samozřejmě avizujeme každoroční opravu  ulic U zbrojnice,  Náves 
(k č.p. 152) a K nadjezdu (za nadjezdem)



5.  Opětovně tlumočíme touhu některých občanů Duhonic, že by se rádi setkali s volenými 
zástupci radnice a reprezentanty magistrátu, jakpakže to po uplynulé dva roky hospodařili 
a jaký přínos  a rozvoj pro Dluhonice toto období mělo. Jsme zde a čekáme na Vás.

6. Zeleň.  V jarních měsících r 2012 jsme požadovali odstranění břečtanu a popínavek 
z opěrných zdí , které jsou součástí stavby místní kaple, a to v rámci odstranění závad –
reklamací z důvodu nedokonalého sečení kolem stavby. Chvíli jeden nedává pozor a už je 
tu zakletý růžový zámek. Bylo nám avizováno, že se to asi už nestihne z důvodu 
zahnízdění ptactva v hustém porostu. Je nanejvýš vhodné, aby tyto agresivní porosty 
zmizely nejlépe do konce února, letošního, aby nedošlo k nějakým opětovným 
nedorozuměním. Znovu připomínáme, TSmPr odstraní v rámci odstranění závad při 
nedostatečné péči o travnatou plochu!!

Příští schůze OV dle plánu 25.2. 2013 v 17.00 v úřadovně, hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík


