
Zápis č. 25 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 20.1.2014

Účast:
Hlávka Rostislav, Ing.
Ježík Pavel, Ing.
Pfeilerová Jarmila, Mgr

Omluveni:
Pavlík Milan
Dohnalová Lenka

1. Zahájení

2. Informace úvodem o změně termínu následující schůze

Z důvodu kolize plánovaného termínu s jarními prázdninami bude se příští schůze konati dne 
17.2. v 17:00 v klubovně KD.

3. obecní rozhlas
Konstatování, že závady na novém rozhlase nejsou odstraněny a ke dni konání schůze, ani 
ke dni odeslání zápisu. Opakované stížnosti občanů. Zařízení doposud kompletně 
nevyzkoušeno a nepředáno do užívání.

4. předchozí zápisy

Ze zápisu č 23
-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

Vyjádření MAJ MMPr  k bodu 7) – stížnosti obyvatel 

- zvýšení hladiny spodní vody v lokalitě „Na trávníčku a Pusty“ 

Drenážní – meliorační systémy, které slouží k odvodnění pozemků, jsou dle zákona o vodách 
č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví a správě konkrétního majitele 
pozemku. Pokud se někdo domnívá, že tyto drenážní systémy neplní svoji původně určenou 
funkci, případně byly při určité stavební činnosti poškozeny (společností ČEZ a.s.) a tímto mu 



následně způsobují škodu, tak tento by se měl přednostně obrátit na konkrétního vlastníka 
pozemku (dotčení pozemku stavbou je pravděpodobně řešeno věcným břemenem) a případně 
na příslušné oddělení Stavebního úřadu. 

V zápise výše byla citována hlavně parcela 1017(část směrem ke kolejišti), vlastníkem Stat 
město Přerov, zastoupené magistrátem. 
Meliorační systémy jsou stavbou zpravidla rozsáhlou a zpravidla se nachází i na obecních 
pozemcích a jsou svedeny do vodotečí na pozemcích také zpravidla obecních či jinak 
veřejných. Tato situace jest i zde v tomto případě a občané oprávněně volají po zastoupení 
právě magistrátem, aby konal. V modelu samostatné obce by OÚ Dluhonice konal již dávno. 
Občané předpokládali, že MAJ svolá v dané věci místní šetření za účelem zmapování 
problematiky. No, nestalo se, nebylo asi pochopeno.
V případě, že je MAJ přesvědčen o tom, že v jeho gesci je správa výhradně majetku ve 
vlastnictví města, nechť zařídí funkčnost vodohospodářských staveb na těchto pozemcích, 
které byly ze strany ČEZ zničeny.

Zapsala: Ing. Ježík Pavel
Ověřil: Jarmila Pfeilerová

---------------------------------------------------

Stanovisko ke věcem následným po schůzi

Dovoluji si tímto požádat OV místní části Dluhonice o odsouhlasení částky cca 15.000,- Kč
na vypracování technické pomoci projektanta řešící návrh zpevnění a celkový rozsah 
komunikace na pozemku p.č. 805/6 v k.ú. Dluhonice podél bytových domů č.p.158 a č.p.159. 
Součástí této technické pomoci bude i rozsah potřebného záboru ZPF pro následné zpracování 
dokumentace pro vynětí ZPF jak nově vznikající komunikace, tak také stávající části -
asfaltová plocha. Na základě vypracování této technické pomoci budou současně známy 
orientační  náklady na její realizaci.     
Pozn. část zpracovaných podkladů pak bude možno využít pro vypracování projektové 
dokumentace pro územní a stavební řízení.
Dnes tj. 21.1.2014 jsem přibližný rozsah nové komunikace projednal s panem Š.
Děkuji za spolupráci 
Miroslav Kašpárek
Magistrát města Přerova,Bratrská 34,750 11 Přerov

Ad zápis 23
……
Vlastníci žádají minimálně uložení recyklátu na trasu původní příjezdové cesty ze strany od 
řeky Bečvy a uvedení věci do pokojného stavu.
……..

Tedy stanovisko OV
OV mylně doufal, že bude někdo z OV kontaktován a proběhne v dané věci brífink na místě 
samém. Neproběhl.
Jinak byste se dověděli, že problematika je trochu vážnějšího charakteru.



Čili, banalita typu dvou tatrovek drtě, recyklátu jest v modelu tomto jak vidno nebetyčně 
problematická. Rezidenti budou příště moudřejší a rozmyslí si žádat MAJ v tomto směru o 
spolupráci neb to nikam nevede.
Čili v tomto okamžiku také nesouhlasí s přípravou projektu z peněz pro MČ na drobné opravy 
a investice. OV se k tomuto stanovisku připojuje, protože je důvodně přesvědčen, že by byl 
momentálně k ničemu.
Takže k tomu vážnějšímu rozsahu problémů.
Rezidenti tohoto sídelního útvaru u splavu byli dle jejich informací spraveni katastrálním 
úřadem, že tento nebude nadále vkládat změny vlastnických práv do KN, neboť z pohledu 
katastru není k jejich obytným budovám příjezdová komunikace. Tato záležitost je vskutku na 
KN dohledatelná, -  několikero vlastníků, neexistence komunikace, neexistence věcných 
břemen.
OV byl rezidenty požádán, aby MAJ zajistil vyřešení příjezdové komunikace legalizací a 
vkladem věcných břemen do KN. 
To, že tento stav je asi výsledkem překotných transformací, privatizací, není vinou těchto 
občanů, ale dílo veřejné a státní správy.
Čili máme za to, že zpracovaný projekt řešící parcelně stavbu vozovky u bytovek je 
momentálně zbytečný, protože není oficiálně možno tuto stavbu napojit na stavbu průběžnou 
a předpokládáme, že stavební úřad by měl názor totožný.
Toto a další jsme si mohli vyříkat na místě, jenže asi to takhle fungovat nemůže, asi máte 
zákaz telefonovat tam na MAJ, či co.

OV Dluhonice


