
Zápis z 8. schůze Místního výboru Dluhonice

Účel jednání: PRAVIDELNÁ SCHŮZE 

Datum jednání: Čtvrtek 29. září 2015 od 17.00 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

Host: Vladimír Košnár Předseda SDH

Zapsal: Jarmila Pfeilerová

Na vědomí: Kancelář primátora,  MMPr

Navrhovaný program:

1. Úvod 
2. Kulturní záležitosti
3. Veřejná zeleň
4. Opravy a investice
5. Závady
6. Reklamace
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Předseda  přivítal přítomné členy MV a hosty.

2. Kulturní záležitosti

Vzhledem k nadcházejícím událostem a blížícímu se adventu, bylo navrženo následující.
Dne  27.10. proběhne pravidelný lampionový průvod, součástí bude pietní akt s položením 
věnce k pomníku padlých spoluobčanů a večerní ohňostroj.

Usnesení
Místní výbor se bude spolupodílet  z resortu  kultura  částkou 3.000 Kč na nákladech oslav.

Úkol – předseda MV zajistí oznámení času konání průvodu na MP Přerov



3. Veřejná zeleň

Nutno provést ořez vzrostlé borovice naproti čekárny autobusové zastávky Dluhonice točna, 
ulice K nadjezdu, uvedený strom zasahuje skoro 2 metry do vozovky a v případě výskytu 
zaparkovaných aut autobusy MHD nemají možnost průjezdu.

Zároveň při této příležitosti požadujeme kontrolu a ořezu na ostatních dřevinách v obci, kde je 
kolize s chodníkem či vozovkou

4. Opravy a investice

S ohledem na proběhlé setkání a prezentaci investičních záměrů na železnici,  což znamená 
zachování železničního nadjezdu k objektům výhybny a bývalé zastávky,  požadujeme 
realizaci  a připomínáme  dva roky  řešení veřejného  osvětlení  od konce obce k tomuto 
nadjezdu.

Dále požadujeme rychlé dořešení dalších plánovaných stanovišť na separovaný odpad.

5. Závady

MV požaduje předláždění  chodníku a nástupního ostrůvku na zastávce Dluhonice  - konečná,
Konstrukce jest značně nerovná a nestabilní – nebezpečná.

6. Reklamace

Nutno požádat v rámci reklamačního řízení o opravu části nového chodníku  před objektem  U 
hřiště  7, chybí zde i dešťová vpusť, při deštích vniká voda do objektu.

Další

Na rozcestí ulic K rokytnici - K nadjezdu - Náves  hlášen  nefunkční  místní rozhlas.

7. Závěr
Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda


