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Veřejné shromáždění Dluhonice
úterý 16. dubna 2013 v 17.00 hodin – Kulturní dům

Účast: občané místní části Dluhonice (cca 35 osob)

Mgr. Bohuslav Přidal – tiskový mluvčí, moderátor veřejného shromáždění 

– primátor Ing. Jiří Lajtoch, kompetence: úkoly v oblasti samostatné působnosti svěřené 
do kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře primátora, Odboru vnitřní správy, a 
to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených 
věcech, 

– náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek -  plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence 
Odboru koncepce a strategického plánování, Odboru evidenčních správních služeb 
a obecního živnostenského úřadu, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, a 
to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených 
věcech,  zastupuje primátora, 

– náměstek primátora Michal Zácha, DiS  -  plnění úkolů souvisejících se zastupováním 
statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence 
Odboru správy majetku a komunálních služeb, a to včetně jednání, uzavírání smluv a 
podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech,

– omluven náměstek primátora Mgr. Dušan Hluzín - plnění úkolů souvisejících se 
zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do 
kompetence Odboru sociálních věcí a školství, a to včetně jednání, uzavírání smluv a 
podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech

Spolupracující členové rady města Přerova: 
Mgr. Josef Kulíšek, Čestmír Hlavinka, Ing. Tomáš Dostal

Přítomni: 
-     Ing. Jiří Bakalík, tajemník Magistrátu města Přerova
- Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování 
- Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb
- Zdeněk Holas, vedoucí oddělení Správy ostatního majetku a komunálních služeb
- Bc. Jitka Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu,
- RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí,
- Ing. Radek Koněvalík,  ředitel Technických služeb města Přerova s.r.o.
- Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora

Členové osadního výboru: 
Ing. Pavel Ježík – předseda, Mgr. Jarmila Pfeilerová, Lenka Dohnalová, Milan Pavlík, 
Ing.Rostislav Hlávka

Program veřejného shromáždění:
1. Uskutečněné a schválené investiční akce (Ing. Pavel Gala)
2. Informace k provozu MHD a příměstské dopravy na území města (Bc. Jitka Kočicová)
3. Různé
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Průběh shromáždění:
Zahájení - tiskový mluvčí B. Přidal přivítal přítomné a předal slovo primátorovi. 

V úvodním slovu primátor představil vedení statutárního města a informoval o změnách, 
k nimž došlo od minulého setkání s občany Dluhonic. Hovořil o restrukturalizaci Magistrátu 
města Přerova, v důsledku které došlo ke snížení počtu odborů i ke snížení počtu pracovníků. 
Dále představil přítomné pracovníky magistrátu a ředitele Technických služeb. Uvedl, že 
v současné době město řeší kanalizaci pro místní část Dluhonice a Kozlovice, což by se 
s velkou pravděpodobností mohlo díky dotacím podařit již v příštím roce.

1. Uskutečněné a schválené investiční akce
Ing. Pavel Gala v počítačové prezentaci představil místní část Dluhonice, připomenul setkání 
konané v roce 2011. Počet obyvatel je stále na stejné úrovni, nyní 367 .
V podrobném přehledu informoval o tom, co zde bylo vybudováno v posledních letech a co je 
plánováno na příští období. K jednotlivým položkám poskytl i upřesňující popis jednotlivých 
akcí.  V následující tabulce jsou uvedené celkové částky v tisících Kč. 

Rok vynaložené prostředky
2011 1.136 tis. Kč
2012 1.512 tis. Kč

Předpoklad roku 2013: 
 Návrh změn dopravního režimu silnice Dluhonice – Rokytnice – 2.500,-- Kč
 Technická pomoc, zpomalovací práh ul. U hřiště – 5.000,-- Kč
 Rozbory odpadních vod – 1.040,-- Kč
 Revize a spotřeba el. energie, kaple, hasičská zbrojnice 

Předpokládané akce, které budou hrazeny z rozpočtu místní části – 184.635,-- Kč
 Dopravní značení – omezení tonáže silnice Dluhonice – Rokytnice
 Projektová dokumentace a realizace žlabu s usazovací jímkou podél účelové 

komunikace „Za humny“
 Stavební úprava chodníku, odstranění bariér ul. U hřiště č.p. 42,43

V závěru Ing. Gala uvedl situační výkres, který získal ze společnosti VaK Přerov – napojení 
na sběrač odpadních vod, který bude napojen na čistírnu odpadních vod v Henčlově (pod tratí 
a řekou Bečvou). Pokud vše dopadne a dotace bude přidělena, v příštím roce by mohla být 
stavba zahájena. 

2. Informace k provozu MHD a příměstské dopravy na území města
V druhé části programu Bc. Kočicová poskytla informace k provozu MHD a příměstské 
dopravy na území města.

 Informace o projektu optimalizace MHD. Před zpracováním jízdních řádů se mohly i 
osadní výbory vyjádřit k návrhům a změnám. V současné době do Dluhonic zajíždějí 
jen 2 linky příměstské dopravy, v rámci optimalizace dojde ke změně. Bude 
zachována příměstská doprava a dojde k posílení o některé spoje MHD. Návrh 
jízdního řádu je v rámci zadávací dokumentace vyvěšen i na stránkách města 
(www.prerov.eu). Nový jízdní řád reflektuje konec pracovní doby – odpolední směny 
ve firmách (zejm. Meopta, nemocnice). Od 1. prosince 2013 bude přepravní služby 
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zajišťovat nový dopravce, který vzejde z výběrového řízení. Typ autobusů, které 
budou do Dluhonic zajíždět, bude znám rovněž až po skončení výběrového řízení. 

3. Různé
Úvodní slovo k problematice místní části Dluhonice - Ing. Ježík, předseda OV.
Ing. Ježík požádal kameramana Televize Přerov, aby se podíval po místní části a nafilmoval 
velmi špatný stav krajské komunikace, totéž doporučuje i zástupcům města. Dále uvedl, že 
spolupráce s osadním výborem Dluhonice ze strany patronů z řad radních nefunguje. Vznesl 
dotaz, co se za dva roky od minulého setkání, stalo pozitivního. Zápisy z jednání osadního 
výboru se na magistrát i zastupitelům posílají, ne na všechny dotazy však dostávají odpovědi, 
odbor majetku se snaží reagovat, u ostatních záležitostí jim chybí reakce.  Jako příklad uvedl 
např. prašnost z odkališť. 
Zájem patronů k místní části je vlažný, až chladný. V místních částech chybí správce, který 
by problémy řešil. To je zřejmě důvod, proč jsou Dluhonice v takovém stavu. 
Uvedl také další příklady, nespokojenosti, problémem je např. údržba zeleně, ořez lip trval asi 
dva roky. Vzhledem k tomu, že břečťan u pomníku padlým byl odstraněn až po dvou letech, 
byla zídka břečťanem již poškozena. 
V důsledku špatného životního prostředí, hluku a velkého zatížení dopravou (i kamiony) je 
zde pohoda bydlení neuspokojivá. Občané se ke všem avizovaným problém určitě v diskusi 
vyjádří.

Dotazy a připomínky obyvatel místní části Dluhonice

Dotazy a připomínky občanů Odpověď
Prašnost v místní části Dluhonice: 
Prašnost z odkališť. Prašnost ze špatného 
stavu komunikace. Kropení v Dluhonicích si 
musel OV vydobýt sám. A díky dobrým 
vztahům s Prechezou jim tato firma pomáhá 
s čištěním krajské komunikace.

Dr. Juliš – uvedl, že pokud odbor po měsíci 
dostane v zápise informaci o zvýšené 
prašnosti, je to již téměř neřešitelné. Možná 
někdy přehlédl v zápise tuto informaci a 
neinformoval, jakým způsobem situaci 
prověřili. Ale aby mohla nápravná opatření 
fungovat, navrhuje, aby okamžitě, kdy k této 
situaci dojde, volali nebo majlovali a hned 
může odbor životního prostředí řešit 
s Prechezou, případně jiným znečišťovatelem. 

Problém – prašnost ze skládky „červené 
prašné hmoty“ v Precheze, červeným 
prachem bývá poprášena část vesnice. 

Dr. Juliš projedná s firmou tuto situaci a opět 
vyzývá, aby okamžitě informovali odbor 
životního prostředí o aktuálních problémech. 
Kontakty: 
Ing. Jaroslav Čagánek, 
jaroslav.caganek@prerov.eu, tel. 724 996 361
v době nepřítomnosti RNDr. Pavel Juliš –
pavel.juliš@prerov.eu, tel.: 602 788 236
Po prověření: 
Na událost upozornil osadní výbor Henčlov 
koncem března. Precheza okamžitě přijala 
opatření (výhradně používání zpevněných cest, 
kropení prašných částí uloženého sádrovce…)

Řeka Bečva – špatné sečení a úprava břehů. 
A to se nazývá tato oblast biokoridorem  

Dr. Juliš projedná s Povodím Moravy jako 
správcem řeky údržbu břehů. Dále vysvětlil 
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nadregionálního významu. stručně, co je biokoridor. Tuto funkci řeka 
plní zejména díky břehovým porostům –
jejich rozsah a způsob údržby nikdy nebude 
stejný v regulovaném korytě v zastavěné části 
a v úsecích za regulací. Stromy, které by 
mohly být překážkou v toku, Povodí 
pravidelně odstraňuje, ale nelikviduje plošně 
dřevinné porosty.

Katastrofální stav komunikace v místní části 
Dluhonice. 

M. Zácha uvedl, že okamžitě zašle žádost o 
okamžitou opravu krajské komunikace 
v Dluhonicích, která je opravdu v havarijním 
stavu. Odbor majetku má pro Dluhonice dvě 
zásadní priority – dopravní značení a opravu 
komunikace. Z. Holas doplnil, že již takový 
dopis byl ve spolupráci s osadním výborem 
odeslán. (prozatím bez odezvy).  Primátor
konstatoval, že na krajských komunikacích 
jsou problémy všude – v Přerově I i 
v místních částech. 
Primátor – je po zimě, náměstek Zácha 
komunikuje se Správou silnic, aby byly 
řešeny havarijní stavy na komunikacích 
v majetku kraje, on osobně bude jednat 
s hejtmanem i ředitelem Správy silnic 
Olomouckého kraje tak, aby mohl do měsíce 
informovat občany o výsledku.
Doplňující informace RNDr. Juliše: Dne 
12.4.2013 odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí vyzval Správu silnic Olomouckého 
kraje k opravě výtluků a okamžitému 
vyznačení nebezpečných úseků do doby 
opravení. Odbor požádal, aby do 7 dnů sdělil 
termín a způsob provedení oprav. Dle sdělení  
Správy silnic bude oprava provedena v 17.-
18. týdnu. Vzhledem k tomu, že na silnici 
III/01857 v průtahu místní částí Dluhonice se 
jedná o penetrační makadam, bude vyspravení 
největších výtluků provedeno teplou obalenou 
směsí a celková oprava bude provedena 
penetračním způsobem za použití 
turbomechanizmů. 

Problém, že nemají svého správce místní 
části, kterému by mohli průběžně podávat 
stížnosti. 

Primátor uvedl, jakým způsobem funguje 
magistrát a jak spolupracuje s městskými 
organizacemi. 
Veškeré požadavky a stížnosti mohou občané 
zasílat také na Kancelář primátora
Kontakt: 
Ing. Daniela Novotná, 
daniela.novotna@prerov.eu,  tel.: 724 236 855
Náměstek Zácha požádal, aby veškeré 
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podněty a stížnosti, týkající se Odboru správy 
majetku komunálních služeb byly v kopii 
zasílány i na jeho adresu:
michal.zacha@prerov.eu

Diskuse k problematice dopravního značení, 
nevyužívání obchvatů a mýtných bran ze 
strany dopravců, jak lze vymoci, aby 
dopravci nezneužívali a neničili těžkou 
dopravou nezpoplatněné komunikace 
vedoucí přes obce. 
Diskuse k požadavku na zákaz vjezdu 
vozidel nad 3,5 tuny.

Bc. Kočicová – pokud bude obchvat, bude 
možné jednoduše realizovat přeznačení se 
zákazem vjezdu. V současné době je tento 
problém v řešení na odboru evidenčních 
správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu. Policie ČR vydala záporné stanovisko, 
problémem je stanovení objízdných tras. 
V současné době probíhají další jednání 
s cílem zamezit vjezd vozidel, včetně omezení 
rychlosti. Bude řešeno opatřením veřejné 
povahy, k čemuž se může v průběhu řízení 
kdokoliv vyjádřit a bohužel, mnozí 
podnikatelé nesouhlasí s tímto postupem. 

Dotaz, zda je cesta z Dluhonic do Rokytnice 
zkolaudována a právně existuje.
Doplňující informace p. Tomeček (již cca 
200 let doložená stará historie). 

Z. Holas – v archivu dohledal, že byla 
budována zemědělským družstvem a nástupní 
organizace se k ní nehlásí. Nyní tedy nemá 
majitele. Může rozhodnout pouze soud na 
základě posudku soudního znalce, ti však 
nejsou ochotni takové posudky dělat. 

Ing. Ježík uvedl, že tomuto vysvětlení 
nerozumí, jelikož v katastrální mapě je  
komunikace uvedena na 1013, následuje 
parcela 1014 – u těchto parcel je jako 
vlastník veden a jsou totožné. Takže dle jeho 
názoru není problém tyto vztahy narovnat. 
Co se dělo těch 20 let…
Diskuse k této problematice - právní názory, 
judikáty, veřejné užívání účelové 
komunikace, omezení dopravy, …

Ing. Ježík doplnil, že na spojce požadují 
striktní zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t mimo 
autobusů. 

Mgr. Vojtášek – vlastnictví pozemku pod 
stavbou nikdo nezpochybňuje. Vlastník  
stavby však nemusí být shodný s vlastníkem 
pozemku. Město musí před vložením investic 
mít jistotu, že je i stavba ve vlastnictví města. 
Problém je, že prozatím oslovení soudní 
znalci nebyli ochotni posudek udělat. Teprve 
po získání znaleckého posudku bude soudem 
určen vlastník, bez toho se dále nedá 
postupovat. 

Za změnu dopravního značení město bojuje, 
byl zpracován projekt a diagnostika na 
zamezení vjezdu nad 7,5 t, po odmítnutí 
krajem bylo vše přepracováno na zákaz 
vjezdu vozidel nad 3,5 t – i k tomu bylo 
vydáno negativní stanovisko, jednání však 
dále probíhají. 

Občanka - rekonstruovali historický rodinný 
dům v souladu s požadavky památkové péče, 
získali 2. místo v soutěži Fasáda roku. Již rok 
po provedení rekonstrukce mají v souvislosti 
s průjezdem těžkých vozidel na domě 
obrovskou trhlinu. Komu mají předložit 
fakturu za to, že musejí znovu po roce 
opravovat svůj dům.
Podobný dotaz vznesl p. Košnar – stížnost, 

Mgr. Vojtášek – pokud otřesy vznikají vlivem 
otřesů na krajské komunikaci, mohou se 
obrátit s nárokem na kompenzaci škody na 
kraj. 
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praskají domy. Kolik mu město přispěje na 
opravu. 
Problematika chodníků. Matky mají neustálý 
strach o své děti, neexistuje souvislý 
chodník. Shoda na velmi špatném stavu 
chodníků. 

Mgr. Vojtášek – co se týče chodníků, jedná se 
o zásadní investiční akci, která již přesahuje 
možnosti odboru majetku.
Primátor uvedl, že je třeba zanalyzovat 
stávající stav a vyčíslit finanční náročnost 
realizace chodníku.

Sekání trávy – technické služby sečou trávu 
jen před některými domy. Stížnosti na 
nedodržování mapy sečení. 

Ing. Koněvalík informoval o mapách sečení –
odsouhlaseny s OV, pracovníci TSMPr sečou 
to, co je majetkem města a je odsouhlaseno se 
zástupci příslušného odboru. Odsouhlasen byl 
i počet sečí. Nedostatky lze okamžitě prověřit, 
pokud se občanům zdá, že práce není 
odvedena kvalitně, nabízí opakovaně kontrolu 
za přítomnosti členů OV. Je třeba však řešit 
v aktuálním čase sečení. 
Čištění probíhá v každé místní části, i 
v Dluhonicích 2x ročně. 
Ředitel poskytl kontakt na TSMPr, kde 
mohou občané průběžně hlásit problémy, 
které je nutno aktuálně řešit.
Kontakty:
vedeni@tsmpr.cz
poruchy@tsmpr.cz
Všechny kontakty jsou k dispozici na 
webových stránkách technických služeb 
www.tsmpr.cz.

Vystoupení občana Metelky, že zde dnes 
setkání je ztrátou času, za dva roky se nic 
nezměnilo. Nebylo vyřešeno nic z požadavků 
na infrastrukturu nebylo realizováno. 
Nefunguje v Dluhonicích nic, ani čištění –
TSMPr čistí v Újezdci, ale ne v Dluhonicích. 
V tomto duchu se nesla část diskuse mezi 
přítomnými občany. 

Mgr. Kulíšek – pro Dluhonice se připravuje 
milionová investice, kterou bude realizovat 
společnost VaK Přerov – jedná se o výstavbu 
kanalizace a svodu do ČOV. 
Ing. Gala doplnil, že stávající kanalizace bude 
navázána pod tratí, kolem Strhance a pod 
korytem Bečvy přes sběrač do ČOV do 
Henčlova. 

Dotaz, co vybudováním kanalizace občané 
získají…Dle názoru občana je projekt 
zpracován tím nejsložitějším způsobem, jak 
jen to šlo -  s velkým množstvím přeložek. 

Ing. Gala uvedl, že bude dáno do pořádku a 
do souladu s platnými zákony odkanalizování 
obce. Dojde ke zlepšení životního prostředí 
v této místní části. 

Dotaz občana, zda po realizaci se budou 
moci novostavby napojit přímo na 
kanalizaci? Na příštím setkání občanů 
požaduje závaznou informaci. 

Ing. Gala odpověděl, že toto s největší 
pravděpodobností bude možné a přislíbil, že 
se pokusí informaci získat od společnosti 
VaK. Primátor navrhl, že pokud dojde 
k realizaci akce, bude svoláno veřejné 
shromáždění, na kterém budou občané o této 
investici podrobně informováni. Dr. Juliš po 
dodatečném e-mailu Ing. Ježíka: Přímé 
napojení novostaveb na stávající kanalizaci se 
předpokládá, ale před napojením na přivaděč 
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do ČOV Henčlov nelze povolit.
Diskuse ke stávající kanalizaci, není 
zkolaudována, ale lidé dostávají upomínky za 
dlužné platby. Občan uvedl, že jsou stále 
nedořešené některé vztahy s umístěním 
zařízení na soukromých pozemcích.

Z. Holas informoval, že kanalizace je funkční, 
pod kontrolou vodoprávního orgánu. Pokud je 
nedořešený majetkoprávní vztah -  nabídl 
jednání, které by vedlo k narovnání 

Stávající kanalizace nebude sloužit pro 
povrchové vody a nebude vybudována nová 
kanalizace pro odpadní vody…

Ne, nebude. 

Cyklostezka – diskuse k tomuto tématu 
obsahovala jednak názory, že by se měla 
vybudovat kolem chemičky, včetně 
osvětlení, dále návrh, aby se vybudovala přes 
Předmostí. Padl i názor, že pokud dojde 
k vyřešení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 
tuny do Dluhonic, je cyklostezka zbytečná.

Občanka uvedla, že cyklostezka dřív 
fungovala po hrázi kolem Bečvy, dnes je tam 
taková hrůza, že se zde nedá ani projít.  
Navrhuje zpracovat variantní řešení 
cyklostezky – obnovit starou cyklostezku 
podél Bečvy nebo zkusit udělat studii 
cyklostezky do Předmostí.

Ing. Gala informoval o studii cyklostezek, 
která byla zpracována v minulosti na základě 
požadavku místní části. Vzhledem 
k vlastnickým vztahům musela být řešena 
navrhována v nejjednodušší podobě - musela 
by se řešit ve spojitosti s nájmem části 
pozemku Prechezy, která byla přístupná 
uzavřít smlouvu max. na 10 let. Proto byla 
zvažována realizace bez veřejného osvětlení 
s povrchovou úpravou recyklátem, celková 
cena cca 800 tis. Kč. V rámci zpracování 
projektové dokumentace probíhala další 
jednání, hledala se jiná trasa kvůli 
ochrannému pásu vysokého tlaku, jednali 
s Prechezou a RWE, nakonec se podařilo 
získat souhlas s realizací této jednoduché 
cyklostezky z recyklátu. 
Následně se ukázalo, že pro osadní výbor toto 
řešení není prioritou. Ze studie vyplynulo, že 
požadované řešení (s veřejným osvětlením), 
které je studijně zpracováno, by si vyžádalo 
náklady ve výši cca 7 mil. Kč. Dále je třeba 
uvést, že není jisté, zda by se v rámci řízení 
neukázalo, že vzrostlé stromy jsou 
problémem, který by mohl tento plán zhatit. 
Projektová dokumentace není zpracována. 

Ing. Gala doplnil, že je možné zpracovat 
celou řadu návrhů, v současné době byl řešen 
návrh podle požadavku osadního výboru. 
Pokud bude požadavek hledat jinou variantu 
řešení, je to možné.

Protipovodňová opatření, stále je instalováno 
pouze 1 čerpadlo, které navíc není funkční, 
není opraveno. Původně byl příslib na dodání 
dalšího čerpadla.
K tomu p. Tomeček doplnil, že podle jeho 
informací protipovodňová opatření měla být 
realizována v rámci stavby „chemičky“, 

Dr. Juliš – po prověření situace bylo 
dohodnuto, že stačí 1 čerpadlo. Čerpadlo je 
dle jeho informací z dnešního dne opravené. 
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ovšem dodnes nebylo toto splněno opatření a 
přitom je rozhodnutí ze 70. let dle jeho 
názoru platné a mělo by být vymahatelné a 
vymáháno orgány (vodohospodářskými) 
státní správy.
Podnět na znovuobnovení zastávky na 
znamení, dříve zastávka existovala, dodnes je 
tam záliv. Občané nevědí, proč byla zrušena. 

Bc. Kočicová – ani městu ve spolupráci 
s dopravcem  se nepodařilo zrušení zastávky a 
důvody jejího zrušení zjistit. V tomto stavu by 
mohla být zřízena jako dočasná zastávka na 
znamení, ovšem opravdu pouze na určitou 
dobu. Investice s ohledem na zpřísněné 
zákony by si následně na zřízení regulérní 
zastávky vyžádala vysoké náklady.

P. Tomeček – zastávka na spojce mezi 
Předmostím a Dluhonicemi, požadavek na 
její osvětlení.

Z. Holas přislíbil, že prověří možnosti řešení. 

Závěr:
Primátor závěrem veřejného shromáždění shrnul tři body, které se budou nyní realizovat a na 
které je nutné se zaměřit:

1. dořešení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tuny
2. oprava havarijního stavu komunikace
3. analýza stavu chodníku, nacenění opravy a rozhodnutí, zda je město schopno 

ještě letos vyčlenit finance na realizaci 

Na základě diskuse vyplynul ještě další požadavek občanů a  byl doplněn 4. bod:

4. zpracování studie variantního řešení cyklostezky Dluhonice - Přerov (za 
podmínky doporučení ze strany osadního výboru)

Primátor uvedl, že občané budou o postupu v těchto bodech informováni do konce pololetí.

V Přerově 17. dubna 2013
Zapsala Ing. D. Novotná


