
Zápis č. 21 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 29. 07. 2013 

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

Host:
Jaroslav Verzich

1. Zahájení

2. pan V. – občan bydlící v lokalitě „ u nádraží „ informoval o absenci veřejného 
osvětlení  na příjezdové cestě k tamním bytovým domům, dále sdělil informaci, že 
záměrem investora při rekonstrukci  železničního koridoru je snesení nadjezdu u 
výhybny bez náhrady.

Osadní výbor žádá magistrát o vyžádání si stanoviska k této věci neboť  máme za to, že 
přístupová cesta k cca  12-ti bytovým jednotkám a nadjezd jako takový musí být zachován. 
Dále k tomuto požadujeme návrh řešení veřejného osvětlení  příjezdové komunikace k 
nádraží po železniční nadjezd.

3. Dopravní značení  
     instalované značení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t       - chybí vysvětlení proč jsou značky 
ve směru od Rokytnice umístěno na pevno a ve směru od Přerova se jedná o značky přenosné.

Omezení rychlosti v obci na 40 km/h
magistrát zahájil řízení ve věci osazení zákazových značek.
OV v roce 2012 obdržel projekt ing. Marka, který obsahoval zřízení zón s omezenou 
rychlostí, což jsme považovali za vhodnější řešení, než které je navrhováno nyní, a to 
soustavou jednotlivých značek za sebou.
Proč k této změně došlo je nám záhadou a obáváme se toho, že na několika místech bude toto 
značení omezovat pohyb po chodnících.

4. Nádoby na bioodpad – na jaře jsme kontaktovali pracovníka Technických služeb s dotazem 
týkajícím se přistavování kontejnerů na bioodpad. Dostalo se nám odpovědi, že toto řídí 
MMPr a vzhledem k tomu, že doposud není kompostárna se vše komplikuje. Bylo nám 
přislíbeno, že se vše včas dovíme a projednáme nové rozmístění těchto nádob, neboť se nám 
zdá stanoviště kontejneru na bioodpad na autobusové zastávce a zároveň u vstupu do 
kulturního domu a prodejny potravin jako krajně nevhodné.  

Bez varování přijelo vozidlo a rozmístilo kontejnery po obci. 
Jediná tři parkovací místa, kde se dá před objektem občanské vybavenosti zastavit vozidlo a 
nakoupit jsou blokována chaosem kontejnerů. 
Čím to je, že jinde ve městě jsou budována stanoviště na kontejnery architektonicky 
zakomponovaná do okolní zástavby, jen v místních částech na to nejsou prostředky.



Jak by se asi tvářili občané ve městě, kdyby někoho napadlo zaparkovat kontejnery na 
zastávku před vchodem do Městského domu.

5. Cyklostezka – magistrát započne přípravné kroky k realizaci cyklostezky podél Bečvy od 
přerovského jezu po rozvodnu v Dluhonicích.

Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 26. 08. 2013 
v 17.00 hodin na místním hřišti.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil: Ing. Ježík Pavel


