
Zápis č. 6 ze zasedání Místního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 19.5. 2015

Přítomni:

Místní výbor:
Ježík Pavel
Hlávka Rostislav
Pfeilerová Jarmila
Polášková Michaela
Dokoupilová Libuše

Hosté:

1. Zahájení

Předseda přivítal přítomné členy a hosty.

Zvlášť byla přivítána a uvedena do kolektivu nově jmenovaná členka místního výboru paní 
Libuše Dokoupilová.
Na její bedra byla tímto též naložena starost o veřejnou zeleň, rozsah sečení, kontrola 
posečení, stav stromů a keřů, nutné kácení a náhradní výsadba.

2. Veřejná zeleň

Nedostatky v posečení místní části byly sepsány a zaslány zvlášť konkrétním odpovědným 
osobám. Snad se již nebudou opakovat.  

3. Investiční výstavba

Počátkem roku byl cestou výboru pro místní části vnesen požadavek, aby se cokoli 
z investiční výstavby, týkající se katastru místních částí, tyto místní části též dověděly. 
Pakliže se výstavba dotýká i pozemků a budov v majetku obce, aby též jejich stanoviska byla 
závaznou podmínkou v procesu přípravy a realizace.
Probíhá výstavba kanalizačních sběračů a propojení kanalizace Dluhonic na ČOV.
Z náhodného hemžení v obci se vyklubal kontrolní den, na kterém byl marně hledán zástupce 
obce, byť se na pozemcích obce staví. Oprávněný požadavek - uvedení provizorní 
komunikace zbudované před 4mi roky VAKem do původního stavu a doplnění zemního 
tělesa do předchozího reliéfu byl pro přítomné překvapením. Čili, nebylo v požadavcích, 
nebylo v položkách výstavby, není v rozpočtu. 
(Naštěstí moudří investor a dodavatel nedostatek v přípravě operativně vyřešili. Věci se 
zpravidla dají řešit geniálně jednoduše, ale je potřeba o nich vědět. To správce od stolu 
v Přerově jen těžko může vidět, jak to v těch místních částech skutečně je.)
Proč se toto neustále děje a se železnou pravidelností opakuje.
Česky řečeno, lidé v místních částech nejsou kompetentní, nemají právo cokoli 
připomínkovat, neb tomu asi nemohou rozumět.



4. Svoz TKO,   BRKO

Po zavedení střídavého svozu se akutně nedostává nádob na vytříděný plast, po vyvezení 
jsou druhý den nádoby plné. Nutné okamžité navýšení žlutých kontejnerů. Budou potřebné i 
250-ti litrové.

5. Závady, požadavky na odstranění

K níže ponechaným závadám z předchozího zápisu připojujeme požadavek opravy děr 
v místní komunikaci ulice K nadjezdu a na zastávce před kulturním domem.
Dále by nebylo od věci zajistit opravu děr krajské silnice v intravilánu obce. A to už 
máme léto na krku.

Krajská silnice v Dluhonicích

V polovině předchozího funkčního období osadního výboru (16.4.2013) byla po proběhlé zimě 
svolána mimořádná schůze s občany Dluhonic se zástupci města. Součástí byla i exkurze po 
této zcela zdevastované krajské silnici.
Tato byla následně jako každý rok vyspravena stříkanou technologií a ze strany vedení města 
byly vedeny jednání k zařazení této vozovky do plánu celkové rekonstrukce.
Díky velice mírným dvěma zimám po sobě nedošlo k tak enormnímu poškození, jako v letech 
minulých, nicméně již se vozovka začíná rozpadat.
Požadujeme vyzvání SSOk k opravě a dále požadujeme informaci, kdy k rekonstrukcí má dojít, 
neb v dostupných zveřejněných plánech o Dluhonicích není nikde zmínka.

Obecní rozhlas

Na konci roku 2013 byl instalován nový obecní rozhlas.
V průběhu roku 2014 bylo dvakráte v zápisech písemně požadováno a dvakráte ústně přímo 
dozorovi stavby řečeno a požadováno, aby realizační firma zajistila zesílení hlasitosti tohoto 
zařízení.
Doposud se tak nestalo a stížnosti občanů přetrvávají.

6. Občanské záležitosti

7. Závěrem

Další schůze se bude konat 23.6. v 17:00 hod ve velkém sále KD.

Zapsala: Jarmila Pfeilerová           Ověřil: Ing. Ježík Pavel


