
Zápis z 14. schůze MV Dluhonice
ze dne 15.3.2016

Místo konání: Velký sál kulturního domu

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

Host:

Program jednání:

1. Úvod
2. Komunální záležitost
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  - investiční výstavba

Kanalizace za kulturním domem
Bylo vydáno stavební povolení v měsíci březnu - dubnu bude provedeno výběrové řízení a 
zahájena realizace stavby.

Železniční koridor
Předseda MV obdržel v kopii na vědomí e-mail se zpracovaným řešením železničního koridoru 
v Dluhonicích, texty  na konci zápisu.

Dálnice
Investor zadal studii řešení náhradních sportovišť

3. 23.2.2016  proběhla prezentace rozpracované cyklostezky Předmostí – Dluhonice
S ohledem na kdysi deklarovanou železniční zastávku v Předmostí, záměr chválihodný.  
Bohužel žádný vlakový dopravce míjící Přerovpo spojce, nebude míti možnost v Předností 
zastavit, tudíž účel trochu pokulhává za představami, ale každá cyklostezka dobrá. Další 
komentář v textech na konci zápisu.

4. 1.3. 2016 Beseda občanů Dluhonic  se zástupci Městské policie
V průběhu diskuze vyvstal jednoznačný požadavek, aby byl zřízen po vzoru jiných místních 
částí „okrskář“, který po letech marného domlouvání bude radikálně konat a zajistí ukázněnost 
bezohledných řidičů, parkujících v rozporu s platnou vyhláškou , hlavně však s jedinci, kteří 
částečně nebo úplně blokují chodníky pro pěší.

5. 11.3. 2016  Nečekané vykácení zdravé lípy u kaple a bezohledné zničení vánoční výzdoby.
Text v příloze, požadavek osobního vysvětlení občanům,  proběhne dne 13.4.2016



Bod 3 - Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín 
Plnění

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

01/14/2016 Zřízení pravidelné hlídky „okrskáře“ 

MP Přerov, zajištění pořádku na 

pozemních komunikacích

Ředitel MP

obratem

Informace - úkol z minulého zápisu

Sumární částka 560 tis. Kč jsou náklady na oklepání stropní plochy na betonové části 

železničního nadjezdu (výluky+dozor+oklepání)

Jubilant v dubnu

13. 4. 1936 – P.M.,  80 let

Srdečně blahopřejeme

Závěr

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví

Příští schůze proběhne dne 13.4.2016. v 16:30 ve velkém sále KD

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda



Přiložené texty

1.    Ve věci  železnice

Autor neznámý, bez podpisu, navíc mluví o „obci Dluhonice“

Rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba, problematika obce Dluhonice

Úsek Dluhonice
V současné době existují tři křížení trati, viz přehledná mapka v přiloženém souboru
Křížení A - přejezd Dluhonice 
Stávající šikmý úrovňový zabezpečený přejed přes 4 hlavní koleje je v návrhu SŽDC  
nahrazen silničním nadjezdem pro těžká vozidla v nové poloze  ( A2 ) a současně pro zajištění 
pěší dopravy a cyklisty je v místě stávajícího přejezdu navržena mimoúrovňová lávka pro pěší 
a cyklisty přes žel. trať.
Požadavek Dluhonic – vybudování chodníku a cyklostezky na novém silničním nadjezdu.  Po 
dohodě se zástupci města Přerova je tento požadavek řešen vybudováním uvedené 
mimoúrovňové lávky v původním místě křížení.
Křížení B – přejezd u Měnírny
Stávající úrovňový zabezpečený přejezd přes 4 koleje je v návrhu SŽDC nahrazen pro pěší 
dopravu ocelovou lávkou a pro automobilovou dopravu je vybudována souběžná obslužná 
komunikace podél tratě.
Požadavek Dluhonic – vybudování podchodu pro pěší a cyklisty, automobilovou dopravu řeší 
budovaná obslužná komunikace. Zachování přechodu tratě v tomto místě. 
Požadavek obce řeší SŽDC navrhovanou lávkou pro pěší. Vybudování podchodu pod 
kolejištěm je investičně velmi náročné a nezajišťuje protipovodňovou ochranu obce, kterou 
v současnosti zčásti zajišťuje  těleso dráhy.     
Křížení C – silniční nadjezd v km 186,692
Stávající silniční nadjezd přes 6 dopravních kolejí v nevyhovujícím technickém stavu je 
v návrhu SŽDC nahrazen mimoúrovňovou lávkou pro pěší a cyklisty, automobilová doprava 
je řešena budovanou souběžnou obslužnou komunikací.
Požadavek Dluhonic – vybudování nového silničního nadjezdu, který by vzhledem k minimální 
intenzitě dopravy byl řešen jako jednopruhový. Maximalistický požadavek obce řeší SŽDC 
z důvodu investiční náročnosti lávkou a souběžnou komunikací 

Celkově lze shrnout požadavky obce  Dluhonice  jako zachování stávající kvality obslužnosti 
v daném území. Požadavky na plnohodnotné nahrazení stávajících křížení podchodem pod 
železnici (křížení B) a silničním nadjezdem (křížení C) jsou vzhledem k četnosti křížení 
železnice v obci spíše maximalistické, investičně velmi náročné a ohrožují ekonomickou 
efektivnost celého projektu (Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba)



Řešení navržená SŽDC v dokumentaci pro územní řízení byla vícekrát konzultována se 
zástupci města Přerova, ze strany SŽDC byly uvedeny důvody, které vedou k tomuto 
technickému řešení a byla vyslovena předběžná shoda na tomto řešení . 
Město Přerov i SŽDC předpokládá opětovné nové projednání tohoto řešení v měsíci březnu i 
se zástupci obce Dluhonice. V současnosti je investiční záměr tohoto projektu (Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2.stavba) předkládám na Centrální komisi MD, mimo jiné k rozhodnutí o zahrnutí 
zastávky Přerov- Předmostí do tohoto projektu. Po schválení záměru projektu CK MD 
předpokládá SŽDC projednání v Dluhonicích. 
Město Přerov společně s ŘSD plánuje pro podporu výstavby dálnice D1 zřízení informačního 
centra. SŽDC předpokládá v rámci tohoto centra i prezentaci stavby „ Rekonstrukce žst. 
Přerov, 2.stavba“. Prezentace bude realizována formou projektové dokumentace zveřejněné 
v tomto informačním centru, případně zajištěním odpovědí na konkrétní dotazy návštěvníků. 

Korespondence mezi panem primátorem a panem exministrem, předseda obdržel v kopii

23.2.2016    Vladimíre, jsem rád že se nám společně po všech jednáních / poslední jsem měl 
minulý týden s GR SZDC Surým / podařilo najít řešení, které kopíruje to co jsme celou dobu 
pro občany místní části slíbili. Najít řešení pro zachování a případné zlepšení standartů 
života v místní části a přitom vybudovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj 
regionu.

v kombinaci s kompenzačním opatřením nového sportoviště a cyklostezky do Předmostí se 
situace jednoznačně zlepší.

vybudování info centra dořešíme na společném jednání příští týden.
Tonda Prachař

Slovům pana Prachaře nelze rozumět,  ba naopak, občan Dluhonic se deklarovaným řešením a 

komentářem může zcela oprávněně cítit obelhán a podveden. 

Jak bylo uvedeno v minulém zápise, řešení je v rozporu s usnesením Rady města.

2. Ve věci cyklostezka Dluhonice

Již několikráte bylo ústy předsedy MV prezentováno, že nejvytíženější cyklotrasa 

z Dluhonic vede kolem závodu Precheza ulicí Dluhonskou a tak to principiálně zůstane 

vždy. Tím byl také prezentován požadavek, aby došlo v rámci sdružené investice 

k rekonstrukci dvou nadjezdů k Precheze, které jsou za hranicí životnosti a které zcela 

nevyhovují smíšené dopravě na nich.  Jízda ve dvou pruzích najednou není možná, je –li 

na vozovce chodec nebo cyklista, no a to je zcela standartní situace.

Jak vidno, nikdo se problematikou nezabývá, v jiných lokalitách se v rámci rekonstrukcí 

železničních koridorů nadjezdy vyměňují, zde se bude kolejiště zahlubovat, v povodňové 

lokalitě, neuvěřitelné. 



A nad novým kolejištěm zůstane riziková a nevyhovující stavba,  jako memento lidské 

neschopnosti a lhostejnosti.

3.Ve věci kácení lípy u kaple a údržby zeleně

Nutno konstatovat, že MV Dluhonice nikdy nepožadoval vykácení této lípy, potažmo když 
byla z našeho pohledu zdravá a co více, již 3 roky sloužila jako vánoční strom dokreslující 
adventní panorama místní návsi. Není nám známo, jakým způsobem proběhla správcovská a 
diagnostická činnost, ale poloslepý a polo příčetný člověk by na místě musel konstatovat, že 
tento strom je osazen vánočními světelnými řetězci a vede k němu nosný drát s elektrickou 
přípojkou. Normálně myslící člověk správce majetku by věc řešil, nemyslící šedá hmota vzala 
pilu a strom s výzdobou rozporcovala a zničené řetězy demonstrativně ponechala na místě.

----------

Čili ptám se, neb chci odpovědi prezentovat na úterní schůzi místního výboru,

-proč byla vykácena lípa, která nejevila žádné známky nebezpečnosti, aby bylo nutné její 
odstranění, o které MV nežádal
-proč v uvedené záležitosti nebyl informován místní výbor předem
-proč nebyla řešena otázka adventní výzdoby, neboť kompetentní pracovník není slepý ani 
hloupý, aby si při výkonu své správy nevšiml existence tohoto zařízení
-proč nebyl vyzván zástupce místního výboru k převzetí demontovaného zařízení
-proč nemáme informace o dalších krocích, neb máme za toto že pietní místo bude 
zkulturněno a že pařez nebude mementem něčeho, co nyní nelze pojmenovat.

Pavel Ježík
Místní výbor Dluhonice  11.3.2016



Dobrý den pane inženýre, 

K Vašim dotazům uvádím následující: 

1)     Vzrostlá lípa byla vykácena ze zdravotních důvodů, jednalo se o strom neperspektivní, napadený 
houbami. Tuto skutečnost bylo možno odvodit z jejího vzhledu, kdy již bylo zřejmé, že část koruny 
prosychala a na kmeni se tvořila druhotná koruna z výmladkovitého porostu, což svědčí o poškození 
kořenového systému. Její kácení bylo nezbytné ze zdravotních důvodů, tak bylo i její kácení povoleno 
orgánem ochrany přírody. 

2)     Neinformování místního výboru bylo chybou pro kterou nemám omluvu, nejednalo se o chybu 
systémovou, ale o selhání konkrétního zaměstnance, který místní výbor neinformoval o kácení ani o 
podání žádosti o kácení. Za toto pochybení se omlouvám a mrzí mne, že k němu došlo. 

3)     Problém s vánoční výzdobou je vyvolán zejména chybou dle bodu 2. Pokud by došlo k informování 
MV o kácení nedošlo by k problémům ohledně vánočních ozdob. V souvislosti s ozdobami prosím o 
sdělení, zda byly tyto realizační firmou poškozeny. 

4)     Další postup bude následující: Dojde k odfrézování pařezu (do poloviny dubna 2016) a následné 
výsadbě 2 lip (podzim 2016). 

Vzhledem k výše uvedenému se omlouvám za způsobené komplikace spojené s nedostatečným 
informováním výboru místní části o připravovaném kácení lípy před kapličkou. Dále prosím místní 
výbor o přizvání MAJ na schůzi výboru (alespoň týden předem), na kterou budou přizvání i občané 
k tématu veřejné zeleně v Dluhonicích. Jednáním bychom chtěli předejít případným dalším 
problémům v oblasti zeleně a projednat s Vámi a občany Dluhonic jejich připomínky a návrhy 
v daném tématu, případně odstranit problémy v informovanosti. Ideální by bylo řešit uvedené 
v terénu. Dle mých informací připomínky doposud na MMPr uplatnili obyvatelé Dluhonic – pan 
Procházka a pan Pajdl. Prosím i o jejich přizvání. Schůzky se za MMPr zúčastním já a p. Doupalová. 

S přáním hezkého dne,

Mgr. Zdeněk Vojtášek
Magistrát města Přerova
Bratrská 34
odbor správy majetku a kom. služeb


