
 

 

 

Zápis z 20. schůze MV Dluhonice 

ze dne 8.9.2016 

 

Místo konání: Zasedací místnost KD 

Přítomni: Pavel Ježík 

 Rostislav Hlávka 

 Jarmila Pfeilerová 

 Michaela Polášková 

 Libuše Dokoupilová 

Host:    

 

 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Komunální záležitosti 

3. Úkoly pro členy osadního výboru 

4. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

5. Závěr 

 

 

 

 
1. Předseda přivítal přítomné členy MV a hosty. 

 

 

2. Komunální záležitosti 

 

2.1 dopravní značení v obci 

 

Již před několika lety byl ve správním řízení omezen provoz a vjezd vozidel nad 3,5 tuny na 

silnici mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. 

Dopravní značení na katastru Rokytnice bylo od prvopočátku osazeno jako trvalé pevné 

předpisové. 

Dopravní značení na katastru Dluhonic bylo osazeno jako přenosné, nízké, což má za 

následek, že ve vysoké trávě nelze značku ani rozeznat, ve velmi častých případech dochází 

k účelovému vyvracení těchto zákazových značek, což v těchto případech znamená neplatnost. 

Po více než dvou letech by nebylo od věci uvést toto značení do trvalého stavu 

-   

Došlo ke zcizení zrcadla na ulici U hřiště zajišťující bezpečný výjezd z areálu místního 

Sokola. Případná náhrada by měla býti formou nerozebíratelné konstrukce 

 

 

2.2 dopravní infrastruktura 

 

Vzhledem k obecnému přijetí faktu ,že nadjezdy přes železnici  na dluhonské ulici jsou skutečně 

pro těžkou  nákladní dopravu „po smrti“, nutno apelovat a dořešit plán organizace postupné 

výstavby, neboť uzavření nadjezdů při rekonstrukci bude mít další negativní vlivy na dopravu 

v Dluhonicích hlavně v místě nebezpečně řešeného železničního přejezdu.  

  

 

 

 



 

 

Bod 3 - Úkoly pro členy osadního výboru 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 

Termín  

Plnění 

    Dopravní infrastruktura, nové nadjezdy, 

Info zastupitelstvu 

 Předseda 

  

 

 

Text zaslané informace zastupitelům s požadavkem řešení  

 

Název návrhu: 
Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská 

Pořadové číslo: 20/5,1 
Komentář k uvedenému návrhu a předloženému materiálu – rozšíření usnesení 

Historicky již mnoho let upozorňujeme na havarijní stav těchto mostů, a to po stránce technické, 

dále naprosto nevyhovující situaci po stránce provozní, kolize chodci, cyklisté vozidla. A to už 

minimálně 6 let, tedy po dobu dialogu vedení cyklostezek do Dluhonic s tím, že nejdůležitější jest 

rekonstrukce těchto nadjezdů, které měly býti součástí rekonstrukce železničního koridoru, tak jak 

se to dělo po celé trase opravované železnice. 

 

Přesně před rokem jsem kategoricky rozporoval řešení, které navrhoval projektant a investor, tedy 

že ponechává původní havarijní mostní objekty a novou železnici řeší jako zahloubenou o 

potřebnou niveletu níž pod nimi. 

 

Byl jsem jediný a zástupci města Přerova toto řešení nerozporovali. 

 

Paradoxně v prostoru železniční stanice a železničního mostu přes Bečvu investor při rekonstrukci 

tratě zvedl niveletu kolejí oproti původnímu stavu z důvodu možných povodní, zde ovšem povodně 

asi nehrají roli a navrženým řešením se o to více zvyšuje riziko zastavení provozu železnice kvůli 

zaplavené trati. 

Již léta apeluji, aby rekonstrukce tohoto dopravního uzlu byla pojata jako sdružená investice všech 

zúčastněných vlastníků, stát, kraj, obec, včetně společnosti Precheza, pro kterou je tato obslužná 

trasa klíčová a nákladní doprava do tohoto areálu je zde majoritní. 

Naposledy jsem toto uváděl v zápise MČ Dluhonice z března tohoto roku (kopie textu v závěru 

komentáře). 

Překvapuje mne tedy časová latence řešení tohoto havarijní stavu. 

Velký problém ovšem vznikne při samotné realizaci stavby, neboť v podkladech není pojednáno o 

náhradní trase obsluhy areálu za mosty. Dle naznačených časových údajů by se realizace měla udát 

ještě před rekonstrukcí železniční trati, což je nemyslitelné, neboť jediná možná obslužná trasa by 

byla přes přejezd v Dluhonicích a zde též nevyhovující křižovatku. Vzhledem k tomuto krizovému 

bodu není realizace možná bez provedení předcházejících opatření, neb v pracovních dnech by se 

zde totálně paralyzovala doprava a obslužnost místní části, stejně tak areálu kolem Prechezy a v 

něm. 

 

Jednoznačným krokem k řešení je nejen usnesení o rekonstrukci těchto mostů, ale požadavek o 

realizaci stavby železničního nadjezdu před Dluhonicemi, který má nahradit dle projektu stávající 

zcela rizikový přejezd. Tato stavba by měla předcházet demolici těchto dvou řešených nadjezdů a 

to z důvodu již tak velké koliznosti dopravy v těchto dotčených lokalitách. 

Rozšíření usnesení 



 

 

Zajistit u SŽDC realizaci stavby nového železničního nadjezdu před Dluhonicemi ve zrychleném 

režimu.  

Místní výbor Dluhonice 

Pavel Ježík, předseda 

Výtah ze zápisu z března 2016 

1. 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. 

 
********************************************************************************* 

 

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění 

 1/20/2016   Náhrada dopravního značení  MAJ 

       

 

  

 

 

Závěr 

 

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví 

 

Příští schůze proběhne dne 12.10. 2016  v 17:00 v zasedačce KD 

 

Následná schůze proběhne  15.11. 2016 

  

 

 

Místní výbor Dluhonice 

Ing. Pavel Ježík, předseda 

 

  


