
Zápis z 10. schůze MV Dluhonice
ze dne 27.10.2015

Místo konání: Velký sál kulturního domu

Přítomni: Pavel Ježík
Rostislav Hlávka
Jarmila Pfeilerová
Michaela Polášková
Libuše Dokoupilová

Host:

Program jednání:

1. Úvod
2. Územní plán – náhradní investiční výstavba
3. Úkoly pro členy osadního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr
5. Závěr

1. Předseda přivítal přítomné členy MV a hosty.

2. Územní plán  - náhradní investiční výstavba

Místní výbor byl pověřen sepsáním požadavků na náhradní investiční výstavbu související 
s výstavbou plánované dálnice D1 a demolicí části Dluhonic.
Jedná se o náhradu občanské vybavenosti – stávajícího sportovně kulturního centra obce, na 
kterém je umístěno též sportoviště místního Sokola.

Ze stavebních objektů nutno vyjmenovat 

Hřiště pískové  na házenou či malou kopanou
Tenisový kurt asfaltový
Hřiště betonové kulaté – taneční plocha
Hřiště dětské – sestava prvků prolézaček, houpaček,...

Budova starých šaten
Budova polyfunkční – šatny, sociální zařízení , posilovna, bufet
Objekt zázemí dětského hřiště

Dále cvičná louka  plus okolní aleje a sadová výsadba

- V příloze  tohoto zápisu stanovisko místního Sokola se soupisem stávajícího stavu a s tím 
rozsah požadované náhradní výstavby

Stávající územní plán počítá s výstavbou nového sportoviště v lokalitě „Trávníček“
S ohledem na situování umístění mimo intravilán obce , nutno stávající zařízení rozdělit na 
dvě nově budované části.



Část  A – v navrhované lokalitě Trávníček bude umístěno sportoviště s veškerým
příslušenstvím

Část B – v intravilánu obce bude situováno  náhradní dětské hřiště a minisportoviště, umístění 
v lokalitě Loučka pod autobusovou točnou.

Ad část A

Výstavba nového sportoviště bude podmíněna rekonstrukcí infrastruktury k tomuto zařízení.

- Výstavba inženýrských sítí – vodovodní přípojka, kanalizační řad, veřejné osvětlení
- Rekonstrukce příjezdových komunikací – prodloužení z ulice Na trávníčku na parcelách 

,1053/1,  1058 rekonstrukce polní cesty na parcele 1051
- Výstavba vlastního sportoviště – velké hřiště,  polyfunkční kurt oplocený, budovy 

veškerého zázemí pro sportovce i diváky, patřičná parkovací zpevněná plocha,  cvičná 
louka odpovídající potřebám požárního sportu, prostorově umožňující přistání vrtulníku 
IZS

Ad část B

V lokalitě Loučka na pozemcích 296/2,  297/1,  297/13  se v minulosti nacházelo původní 
sportoviště. Nyní travnaté plochy.
Zde bude vybudována zbývající náhradní výstavba určená pro volný čas rodičů s malými 
dětmi.

Objektová  sestava
- Zpevněná příjezdová komunikace
- Objekt zázemí hřiště – sklad, kiosek , wc, přípojky
- Sestava dětských herních prvků
- Malé sportovní  hřiště -  pevný povrch  s oplocením

Uvedený popis investiční výstavby je hrubou objektovou sestavou. Podrobné řešení bude 
v rámci vypracování prvního stupně projektové dokumentace.

V rámci příprav investice je nutno dohodnout majetkoprávní vztahy  - stávající areál ve 
vlastnictví Sokola – nový areál - ??, 
náhradní výstavba –položka investora ŘSD v objektové sestavě dálnice!

Stanovisko místního výboru a občanů Dluhonic:

Nutno vzít v patrnost, že demolice stávajícího sportoviště bude možná až po kolaudaci 
nových sportovišť !



Bod 7 - Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín
Plnění

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

1/10/2015 Zapracování požadavků ze zápisu o 

náhradní výstavbě do soupisu 

požadovaných prací – zpracování 

projektové dokumentace

Z: OŘPI  I.Pinkasová

T: ?

2/10/2015 Dořešení majetkoprávních vztahů 

v navrhovaných lokalitách výstavby

Z. OSMKS  Z. Vojtášek

T: ?

Závěr
Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví

Příští schůze proběhne dne 24.11. v 17:00 ve velkém sále KD

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda

Příloha zápisu – soubor pdf

Požadavky Sokola Dluhonice k náhradní výstavbě  (cestou podatelny MMPr)


