
Zápis č. 23 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 21. 10. 2013

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

Host:
Vladimír Košnár – SDH Dluhonice

1. Zahájení
2. Informace ze setkání předsedů OV
- diskuse  - sazba Kč 500,-/osoba – konstatování o stejném modelu financování oprav 
v místních částech na rok 2014 – systém diskriminační a naprosto nedostačující s ohledem na 
potřebu a neodkladnou nutnost základní údržby
- rekonstrukce obecního rozhlasu v Dluhonicích – digitalizace  - akce z fondu pro obce 
postižené povodněmi - do konce roku 2013
- výměna osvětlovacích těles na sloupech veřejného osvětlení - 2014
- příslib dílčí vánoční výzdoby u kaple  

3.Stanovisko k prodeji pozemku pí. M. (zahrada u křižovatky vedle nadjezdu, parc 338/1)
   stanovisko OV je pozemek neprodávat , ale pronajmout. Toto stanovisko s podrobným 
vysvětlením bude odesláno předsedou OV příslušným orgánům Města.

4.Místní šetření za humny, odkanalizování účelové komunikace
    Po proběhnutém místním šetření v ulici Za humny z důvodů odvodnění této komunikace se 
tato akce  - stavební řízení - pozastavuje z důvodu neshody účastníků jednání. 

5. Hody
Konečná suma příspěvku na konání hodů v Dluhonicích

- dechová hudba Kč 2500,-
- doprava dechové hudby Kč 969,-

6. Usnesení
Schválení nákupu motorového vysavače pro potřeby úklidu hřbitova – 3700. Kč
Schválen příspěvku na oslavy svátku republiky 28.10. (ohňstroj) – 2000.Kč

7.Stížnosti obyvatel cestou OV

-Žádost o svolání místního šetření v těchto záležitostech

-1- zvýšení hladiny spodní vody v lokalitě Na trávníčku a Pusty
Dle svědeckých výpovědí došlo vlivem investiční výstavby firmy ČEZ ke zničení drenážního 
systému v této lokalitě – přerušení drenážek  a zarovnání sběrného příkopu podél cesty na 
parcele 1017 vedoucí do propustku pod železnici. Vlivem tohoto se tato meliorační stavba 



stala nefunkční a v důsledku toho došlo k průsaku spodní vody do sklepů v rodinných domech 
v horní části obce – ulice Na trávničku, K Rokytnici, K nadjezdu.
Občané požadují prošetření stavu a zahájení správního řízení vedoucí k nápravě.
(předseda OV osobně účasten svolané manifestace rozhořčených rezidentů , kterýmžto se 
sklepení pozvolna mění v pseudoantické lázně; přerod demonstrace v akt občanské 
neposlušnosti zažehnán)

-2- obnova příjezdové komunikace v ulici U rozvodny
Obyvatelé bytových domů v této lokalitě požadují uvedení bývalé příjezdové komunikace do 
funkčního stavu dle podmínek zdoby uvedení do provozu a užívání. V současné době je 
objekt čp 158 přístupný přes nádvoří -pozemek u objektu čp 159 , což není veřejná 
komunikace. Vlastníci tohoto pozemku hodlají investovat do úprav prostranství, nicméně 
riziko poškození obslužnými vozidly jim toto znemožňuje. Vlastníci žádají minimálně uložení 
recyklátu na trasu původní příjezdové cesty ze strany od řeky Bečvy a uvedení věci do 
pokojného stavu.

8. Výstraha
OV upozorňuje MAJ na možnost havárie silnice.
Pod silnicí před domem čp3 – náves 41 existuje stavba sklepení, které náleželo k přilehlé 
zemědělské usedlosti čp3. V době dávné tomu za reálného socialismu byl přístup do sklepení 
komisně zazděn a jako takový zůstal sklep napospas osudu. S ohledem na zvětšující se 
poklesy vozovky v místě sklepení je otázkou času , kdy například svozové vozidlo TKO zde 
nečekaně ocitne se o patro níž.

Příští schůze Osadního výboru místní části Dluhonice se bude konat dne 25. 11. 2013
v 17.00 hodin v úřadovně v Kulturním domě.

Zapsala: Lenka Dohnalová
Ověřil: Ing. Ježík Pavel


