
Zápis z 18. jednání Místního výboru místní části Dluhonice
ze dne 12.7.2016

Místo konání: Velký sál kulturního domu

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

Host:
Omluveni:

Program jednání:

1. Úvod
2. Komunální záležitosti
3. Úkoly pro členy osadního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr
5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
6. Jubilanti
7. Závěr

1. Předseda přivítal přítomné členy MV a hosty.

2. Pronájmy pozemků a individuální výstavba

2.1 ulice Na trávníčku

Místní výbor Dluhonice souhlasí se zpevněním pozemku v majetku obce Přerov a umístěním 
zamýšlených staveb vjezdů k uvedeným objektům na parcelách 362 a 365, žadatelům rodiny 
V.

Nutno připomenout, že místní části Dluhonice byl vnucen územním plánem záměr přemístění 
stávajícího sportoviště do lokality Trávníček. V souvislosti s tím bude ulice Na Trávníčku 
revitalizována a upravena pro zvýšený pohyb osob a vozidel. 

Vzhledem k neexistenci chodníku a úzké vozovce požadujeme odbor rozvoje a investic 
MMPr o vydání závazného stanoviska k této problematice. V případě umístění nového 
chodníku pravděpodobně nebude možné používat vjezdy jako parkoviště, s tímto aspektem je 
nutno do budoucna počítat.  MV Dluhonice již před rokem požadoval podrobné řešení 
infrastruktury v Dluhonicích s ohledem na investiční výstavby dopravních staveb a stavby 
související vyvolané, toto je jedna z nich.

Dodnes není věc dořešena. MV je si vědom pouze zpracování studie vlastního sportoviště,
řešení přístupových komunikací a infrastruktury pravděpodobně zatím není řešeno. 



Z tohoto důvodu ze strany MV nelze souhlasit s umístěním stavby , která bude využita jako 
parkoviště, bez adekvátní výkresové dokumentace.

2.2 ulice U Rozvodny

odbor správy majetku obdržel žádost p. Š. o převod části pozemku p.č. 805/6 o výměře cca 
36 m2 za účelem výstavby garáže a části pozemku p.č. 805/6 o výměře cca 200 m2 za účelem 
užívání jako zahrádka - místní výbor záležitost a žádost pana Š. projednal a souhlasí s 
prodejem i pronájmem.

Souhlasná stanoviska zaslána přímo zpracovatelům

Bod 3 - Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín 
Plnění

1/18/2016 -

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

1/18/2016 -

  2/18/2016 -

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

1/18/2016   -

  2/18/2016 -

Bod 6 Jubilant v červenci:

- 22. 7. 2016 - 91 let, K.B.

Blahopřejeme a vinšujeme stálé zdraví.



Bod 7 Závěr

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví

Příští schůze proběhne dne 12.8. 2016 v 17:00 v na hřišti

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda


