
Zápis č. 7 ze zasedání Místního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 23.6. 2015 a 28.7.2015

Přítomni:

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

Hosté: průběžně občané Dluhonic a zástupci veřejné a státní správy

1. Zahájení

Předseda přivítal přítomné členy a hosty.

Do zápisu nutno uvést, že dne 16.6. proběhlo operativní setkání místního výboru se zástupci 
města a občanů Dluhonic ve věci pozvánky vlastníků pozemků pro výkupy ke stavbě dálnice 
D1. 
Do Dluhonic doputovala pozvánka od tajemníka MMPr, kde zve vlastníky pozemků
dotčených výkupy pro D1 na den 24.6. ke společné besedě.

2. Investiční výstavba

S ohledem na neřešenou problematiku příjezdové komunikace k objektům U rozvodny, MV 
se unesl na realizaci akce ve zmenšené variantě.

Předmětem realizace bude oprava či rekonstrukce chodníků od stávajícího parkoviště podél 
objektů ze strany řeky Bečvy, které jsou v majetku Statutárního města.

Dále se MV usnesl na rekonstrukci chodníku v části ulice Náves v délce cca 150 m mezi 
domy čp 67/1 a čp15/17 ( pouze na této straně ulice a v upravené trase ).

3. 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.
K tomuto proběhla 1.7. pochůzka za účasti pan Kuban MMPrMaj a pan Střelec TSMPr,
Dohodnuty lokality pro vybudování dalších stanovišť tříděného odpadu, o lokality U 
rozvodny a na zastávce u točny budou obratem přidány kontejnery 1100 l na plasty. (máme 
srpen a stále u točny chybí)



Dne 24.6. proběhlo setkání pozvaných vlastníků pozemků se zástupci města a ŘSD

Přítomnost žurnalistů a kamer tomuto setkání dala jiný rozměr, z médií se dovídáme, že toto 
veřejné projednávání výstavby dálnice se setkalo s nezájmem veřejnosti, jenže veřejnost na 
nic takového pozvána nebyla. Přítomným jsme ovšem i tak prezentovali, že stávající situace je 
nepřijatelná a že doposud se nikdo neuráčil jak ze strany investora, tak ze strany obce 
vysvětlit, jak to bude s náhradami za zbytečně zničený majetek obce a občanskou vybavenost, 
řečeno zkráceně. Výstup zástupce ŘSD byl kulantně řečeno zcela mimo dění a nadnesenou 
problematiku.
Opět jsme byli požádáni, abychom sepsali požadavky a připomínky k přípravě stavby D1.

Pan Primátor obdržel 14.7. následující  text

Požadavky ve věci územního rozvoje a územního plánu.

S ohledem na dvacetiletou systematickou ignoraci obyvatel místní části Dluhonice a jejich 
oprávněných požadavků a připomínek, směrující k zastavení postupné a zcela nesmyslné 
devastace této bývalé obce, požadujeme  realizaci následujících kroků.
Zpracování změny územního plánu místní části Dluhonice, jehož podkladem bude  
koncept, studie, případně podrobná urbanistická studie jednotlivých investičních 
záměrů, které bude nutno v této situaci řešit.
Resort  ministerstva dopravy hodlá realizovat z cestou  ŘSD a SŽDC  dvě megainvestice 
svých liniových staveb, které mají zásadní vliv na tento sídelní útvar Dluhonic.
Jelikož doposud nevíme, jakým způsobem se obě dvě stavby Dluhonic dotknout, je na místně 
požadovat koncepční řešení obou staveb zároveň  a jejich  komplexní a společné řešení  všech 
opatření, které mají zamezit negativním vlivům na krajinný ráz a životy obyvatel.
Záměrnou a zbytečnou likvidací části Dluhonic též dojde k nutné náhradní  výstavbě 
občanské vybavenosti, kterou je potřeba detailně dořešit a vybudovat ještě před likvidací 
stávajících objektů.
Není  dořešena  záležitost  křížení s těmito liniovými stavbami,  návaznost  na stávající 
dopravní trasy , budoucí  napojení všech  obydlených lokalit. Pohybujeme se jen v rovinách 
teoretických řešení,  které možná budou, možná ne.
Doposud chybí i projednání stavby s občany Dluhonic, které by řešilo slíbenou záležitost  a 
úředně požadovanou  podmínku  posoudit  směrové vedení  trasy dálnice před  dalším 
stupněm  přípravy.
Korekce směrového vedení  byl a stále je zásadní požadavek občanů Dluhonic.  Posunutí trasy 
je nezbytné ke zdárné a bezproblémové realizaci přípravy této stavby a možnosti realizace 
souviseních opatření  v lokalitě Dluhonic.
Předložené navrhované podklady pro stavby a výkupy pozemků jsou v tomto provedení  
společensky nepřijatelné a demonstrují jen letité pohrdání Dluhonicemi  a jejich obyvateli ze 
stany veřejné a státní správy.   Naprosto není řešena a už vůbec ne prodiskutována záležitost 
ochrany obyvatel, kterým se jejich domovy rázem ocitnou v ochranném pásmu dálnice.
Zásadné požadujeme zpracování územně plánovacích dokladů, které budou řešit sídelní  
útvar místní části Dluhonice  do podrobných detailů, kde bude jednoznačně dáno,  kde 
bude umístěna výstavba občanské vybavenosti, která zde chybí,  náhradní výstavby  za 
likvidované objekty ,  přístupové komunikace odpovídajících parametrů,  návrh 
inženýrských sítí s jejich trasováním a napojením na stávající sítě,  promítnutí  těchto 
vlivů do katastrálních map a předložení  jednotlivých stupňů přípravy občanům ke 
schválení. 



Nemluvě o faktu, že stávající územní plán neřeší ani ochranu proti povodním,  byť značná 
část obce byla zasažena. i povodňové mapy o Dluhonicích mlčí.  Zvláštní moment.
Toto vše je nutno dořešit, aby bylo možno nadále korektně projednávat výkupy 
pozemků pro tyto jednotlivé stavby a jejich související  stavební objekty, nutné pro 
udržitelný rozvoj Dluhonic.
To, co zde probíhalo za poslední čtvrtstoletí v resortu územního plánování  bylo jen úřední 
vnucení  zvrácených budovatelských myšlenek bez ohledu na občanská práva občanů 
Dluhonic a bez ohledu na jejich letité zásadní připomínky a požadavky.
Toliko v krátkosti a hrubých rysech.
K věcné diskusi  a řešení  problematiky jsme připraveni.  Více jak jednu generaci.

Dne 15.7. proběhlo na radnici jednání v reakci na tyto požadavky.  Bylo vysvětleno, že
stávající územní plán je značně nedokonalý a promítá se do toho letitá nechuť se tímto 
dokumentem zodpovědně zabývat. Z pohledu Dluhonic byl připomenut koncept z toku 1991, 
kde se například na koridorové trati neřeší přejezdy, ale nadjezdy, které v platném ÚP již 
nejsou.  Jednou z kritických věcí je přejezd v Dluhonicích, o kterém neustále píšeme, že je 
v rozporu s jakýmikoliv bezpečnostními předpisy a že již měl býti dávno nahrazen, respektive 
alespoň zprojektována jeho náhrada za nadjezd a že je div divoucí, že se tam nestal větší 
malér. Přeražené závory, přestože sahají jen do poloviny vozovky, jsou běžnou záležitostí a 
kamera doposud žádná. I tento požadavek byl v minulosti několikrát prezentován, naposledy 
byl ale panem Prachařem bagatelizován, že toto není nutné a ani reálné, neb nadjezd je
problém kraje a reálné provedení nevidí a rozhodně to spojovat s výstavbou dálnice nebude.
My ovšem ano.
Neuběhl ani týden od setkání, a světe div se, nehoda se neudála v Dluhonicích, ale ve 
Studénce na podobném čtyřkolejném přejezdu. A najednou se o nadjezdech začíná mluvit a 
nový pan ministr dopravy má plná ústa změn v budování infrastruktury. Tak věřme, že se 
v Přerově někdo chytí za nos a začne rozumně a zodpovědně pracovat.
Z jednání asi nikdo zápis nevyhotovil, tudíž se tak o věci zmiňujeme my.

Dne 28.7. proběhla další schůze MV, na které byl probrán požadavek zaslání připomínek 
k návrhu nové obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí.

V této platné OZV 4/2012 je koeficient pro Dluhonice ve výši 2.
Ostaní místní části 2,5  a vybrané MČ s městem Přerovem mají koef 3,5.
Proč mají Dluhonice tento nízký koeficient, to nám osobně přišel prezentovat tehdejší 
Primátor se slovy, že bychom si s ohledem na ostatní zasloužili i 1,6. Toto mu budiž přičteno 
k dobru.
Nyní je pro Dluhonice navržen koeficient 3,5 s odůvodněním existence kanalizace.
Naše stanovisko následuje a je zasláno i přímo zpracovateli.

MMPr - Odbor ekonomiky
Stanovisko ke změně  OZV č 4/2012 – změna koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
Úvodem něco z historie.
16.4.2013 náměstek primátora mgr. Kulíšek na veřejné schůzi v Dluhonicích
„  ....  v Dluhonicích bych nebydlel, protože je tu chemička, železnice a bude tu dálnice, tak 
proč bych si měl zrovna .....“
24.6.2015 tajemník MMPr   Mgr. Mlčoch na besedě s vlastníky pozemků pro D1 
v Dluhonicích



„ ...  já osobně bydlím ještě ve větší  díře, než vy tady...“
Čili zde máme uvedeny oficiální názory z řad vedení města Přerova, které byly vyřčeny 
veřejně a jen potvrzují  realitu, jednak jak to s Dluhonicemi  skutečně je a také jak se na 
Dluhonice všichni pohlížejí. Co se doslechneme kuloárně, to samozřejmě do zápisu dávati 
nemůžeme.
Jak čteme , mávnutím kouzelného proutku v kolegiu pana tajemníka, vedení města a šéfů 
odborů, se z Dluhonic stává honosná a vyhledávaná místní část, postavena na roveň  
rezidenčních čtvrtí  u Michalova, Žebračky, hřbitova, tenisu , případně v místních částech 
Vinar, Újezdce, apod.
Argumentem má býti  existence kanalizace.  Tu máme ovšem od roku 1973.
Toto jsou věci pro občana Dluhonic nepochopitelné.  Bylo by více než vhodné, přímo nutné, 
aby účastníci jednání  ze dne 16.6.2015 toto občanům osobně vysvětlili,  jinak zde může 
převládnout přesvědčení, že postupem let, jak se mění vládnoucí struktury a stárnou kovaní 
referenti magistrátu, pozvolna se vytrácí soudnost a zdravý selský úsudek.
Čili, MV výbor Dluhonice s ohledem na pokojný stav a reálný úsudek konstatuje, že původní 
koeficienty, kde Dluhonice jsou  v porovnání  s ostaními lokalitami na nejnižší úrovni  zájmu 
a lukrativnost prostředí, zcela odpovídají realitě a místu, kde bydlíme (viz názor pana 
tajemníka).
Tudíž i po aktualizaci  OZV by takto měli býti koeficienty nastaveny i nadále.
S předloženým návrhem ze dne 16.6. nemůžeme  souhlasit.  Jste-li jiného názoru, přijďte nám 
jej osobně vysvětlit.
MV Dluhonice

4. Závěrem

Další schůze se bude konat 25.8. v 17:00 hod ve velkém sále KD.

Zapsala: Jarmila Pfeilerová           Ověřil: Ing. Ježík Pavel


