
Zápis č. 26 ze zasedání Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 28.4.2014

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

Omluveni:
Hlávka Rostislav, Ing.

1. Zahájení

2. separace domovního odpadu

V návaznosti na proběhlé informace ve věci třídění odpadu, záměr magistrátu vyvážet 
střídavě komunální odpad a kompostovatelný odpad , proběhla diskuse ve věci umravnění a 
zcivilizování sběrných míst v Dluhonicích . Byl projednán návrh změn a umístění nových 
stanovišť s ohledem to , aby hlavně kompostovatelný odpad nebyl příčinou zápachu, který by 
obtěžoval přilehlé nemovitosti. Vyvstává nutnost provedení zpevnění a zadláždění těchto 
nových stanovišť.  Předseda OV předloží a zkonzultuje zpracovaný návrh s MAJ. 

3. obecní rozhlas
OV byl kontaktován občany, že slyšitelnost nového zařízení je nižší, než původního, vznesen 
požadavek o navýšení intenzity hlasu

4.  opravné práce v místní části

- Oprava chodníku ulice U hřiště
- Magistrát města Přerova předpokládá v letošním roce realizaci opravy chodníků na 

této ulici
- Vzhledem k existenci 80-ti metrů původních kamenných obrubníků, žádá OV o 

přenesení těchto prvků k místní kapli, kde by měly použit jako náhrada schodišťových 
stupňů lemující prostranství před vstupem do kaple

- Dále v rámci akce přednesem požadavek zpevnění prostranství pro stanoviště VOK u 
bývalé školy

- Odkanalizování lokality za humny – napojení do ulice K Rokytnici
- Stavební část započne v měsíci květnu

- Oprava silnice U zbrojnice
- Informace o probíhají soutěži a jmenování členů OV do hodnotící komise, za 

Dluhonice se účastní předseda 
- Předpokládaná realizace taktéž letos snad již v létě



5. předchozí zápisy

Ze zápisu č 23
zvýšení hladiny spodní vody v lokalitě Na trávníčku a Pusty

OV byl vyzván ke spolupráci a byl dohodnut mechanismus vyčistění svodnice, do které je 
zaústěn meliorační systém.
Náklady půjdou na vrub místní části z části rozpočtu „na hlavu“, předběžná částka schválená 
je ve výši 4500,-

Chybějící obslužná komunikace ulice U rozvodny
V této věci se rozhodnou další kroky v přípravě po rozpravě nad finanční situaci s výše 
jmenoanýmí akcemi a výši příznivého stavu po proběhlých soutěžích

6. veřejná zeleň
Proběhlo první sečení a každoročně opakujeme to samé
Nutno zajistit sečení všech pozemků ve vlastnictví obce v intravilánu zastavěné části, jedná se 
pouze o drobné záhonky, které po odchdu roty sekáčů vypadají jako …. no zkrátka blbě, 
obzvláště jedná-li se o pozemek kolem požárních studní před místní kaplí v centru obce. A 
vysvětlujte to pořád dokola lidem, proč to není. Ten cejch máme my , OV, že nejsme schopni 
takovouto prkotinu roky zařídit.

Další schůze OV dle plánu 26.5.2014 v 17:00 na hřišti Sokola

Zapsala: Ing. Ježík Pavel
Ověřil: Jarmila Pfeilerová


