
Zápis z 9. schůze Místního výboru Dluhonice

Účel jednání: MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE 

Datum jednání: pondělí 12.října 2015 od 18.00 hodin 

Datum příštího jednání:
úterý 27. října 2015 od 17.00 hodin  - velký sál

úterý 10. Listopadu 2015 od 17 :00  - velký sál

Místo jednání: Velký sál kulturního domu

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení Za:

Pavel Ježík Předseda MV

Rostislav Hlávka MV

Jarmila Pfeilerová MV

Michaela Polášková MV

Libuše Dokoupilová MV

Hosté: Cca 60 občanů Dluhonice

Zapsal: Jarmila Pfeilerová

Na vědomí: Kancelář primátora,  MMPr

Navrhovaný program:

1. Úvítání
2. Prezentace  nových záměrů SŽDC versus Dluhonice
3. Diskuse k věci
4. Usnesení
5. Náhradní investiční výstavba 
6. Diskuse k věci
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Předseda MV  přivítal přítomné členy MV a hosty.

2. Předseda MV informoval  přítomné občany o záměru SŽDC  -stavební správy Olomouc o 
snaze korekce křížení silnic s budovaným koridorem a tím odklonu od prezentace stavby za 
přítomnosti ministra dopravy.

Z předložené dokumentace bylo prezentován návrh projektanta:

- Zrušení silničního nadjezdu k objektům bývalé vlakové zastávky a jeho náhrada lávkou 
pro pěší

- Zrušení železničního přejezdu k objektům u rozvodny



- Zrušení hlavního příjezdového přejezdu do Dluhonic a jeho náhrada úzkým silničním 
nadjezdem v odsunuté poloze od Dluhonic směrem  k Předmostí o cca 500 m

- Náhradou tohoto je navržena souběžná vozovka s železnicí ze strany od Bečvy k těmto 
sídelním útvarům

3. V rámci diskuse je potřeba hlavně konstatovat, že :
- uvedené řešení zcela izoluje  sídelní útvar  U rozvodny od vlastní obce, kde se obyvatelé 
nedostanou k občanské vybavenosti jinak než vozidlem po pro ně nové objížďce v délce více 
než 2 km
- navržené řešení je v rozporu s územním plánem a zásadně zvýší vzájemnou izolaci železnicí 
rozdělenou obec a její obě části

4. Usnesení
Občané Dluhonic požadují zachování existence stávajících tří bodů křížení. S ohledem na 
čtyřkolejný koridor a nedávné události je vhodné křížení vyřešit jako mimoúrovňové.
Občané předkládají toto kompromisní řešení.

Místo A

Nadjezd vč. chodníku pro pěší a dostatečné šířky pro cyklopruhy řešit ve vyznačeném území (tj. mezi 
dálnicí a prodloužením ulice Dluhonská k ul. Předmostské).

Místo B
Pro pěší a cyklisty vybudovat podjezd, automobilovou obsluhu měnírny řeší souběžná komunikace s 
tratí (fialově). V krajním případě zůstane přejezd, ale bezpečná možnost přechodu tratě musí být 
zachována.
(Silniční podjezd pro osobní automobily je asi technicky velmi složitý, spíše však ekonomicky 
nákladný)

Místo C
Zachovat nadjezd jako silniční při splnění soudobých normových požadavků. Vzhledem k malé 
intenzitě dopravy možno řešit jako jednopruhový s označením přednosti v jízdě.

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



5. Náhradní investiční výstavba

Z důvodu uvažované likvidace místního sportoviště výstavbou dálnice D1 byl místní výbor 
osloven k předložení oprávněných požadavků na rozsah těchto stavebních objektů.

6. Předseda  přednesl požadavek MMPr  přítomným zástupcům místních spolků a požádal o 
dořešení a sestavení požadavků do konce října.
Toto téma bude předmětem též dalšího jednání místního výboru

7. Poděkování občanům za aktivní účast

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda


