
 

 

  

Zápis z 21. schůze MV Dluhonice 

ze dne 12.10.2016 

 

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   pacht obecníc pozemků  

 

 

Došlo k rozšíření požadavků ze strany ZS Pobečví o pacht pozemků ve vlastnictví obce , 

Opětovně bylo poukázáno na účel polních cest a jejich význam v extravilánu. Problematika 

k projednání na Výboru pro místní části odložena na další schůzi v listopadu 

Text zaslán pracovateli na Maj 

....jak už jsme Vám uváděli v předchozím stanovisku,  parcely 1227 a 1249 by měly 

býti vyjmuty ze zcelenosti a opětovně opatřeny původní výsadbou alejí a pozemky 

využity pro původní účely. To se týká i dalších pozemků tohoto charakteru, umístěnými 

nad obcí, ty ovšem nejsou předmětem projednávané žádosti. 

Ostatní požadované pozemky  lze propachtovat. 
  

2.2 investiční výstavba 

 

MV obdržel k vyjádření žádost ze strany SŽDC o umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví obce – 

města.  Úsměvné na celé věci jest, že výkresová dokumentace zaslaná na Statutární město je rozdílná, 

než dokumentace, které projektant zaslal přímo vlastníkům pozemků. 

 

Nicméně výsledná předložená dokumentace charakterem řešení odpovídá odprezentovanému 

kompromisnímu záměru v Dluhonicích, nyní předložené detailní řešení ovšem opět prezentuje snahu 

co nejvíce občany Dluhonic, jak se říká mírně slangově „odrbat“. 

Zaslané stanovisko k věci 



 

 

 

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 

města. 

 

V souvislosti s připravovanou stavbou byla občanům Dluhonic předložena v pořadí již čtvrtá 

varianta či studie realizace této stavby.  

Svým charakterem se tato předložená varianta blíží a též koresponduje s kompromisním 

řešením, které bylo odsouhlaseno již v minulosti místním výborem. To jest vybudování dvou 

silničních nadjezdů na koncích intravilánu Dluhonic a náhrada prostředního silničního 

křížení lávkou pro cyklisty s náhradní souběžnou komunikací k sídelnímu útvaru U rozvodny. 

Z předložené výkresové dokumentace je patrno, že náhradní příjezdová komunikace zde není 

a je zde navrhována obslužná jednopruhová vozovka na pozemku dráhy, snad i jako součást 

drážního tělesa, označená pro účely obsluhy rozvodny. 

Toto řešení je zcela vyloučené, neb by se tak občané ocitli v krajně nebezpečné blízkosti 

kolejové dopravy, což máme za to, že takové řešení zcela odporuje obecným požadavkům na 

výstavbu. 

Zde je nutno připomenout, že místní výbor Dluhonice požadoval podvakráte již více než před 

rokem vypracování územní studie, kde budou jednoznačně vyřešeny komunikační trasy v této 

místní části. Nestalo se. 

Je zcela evidentní, že odbor rozvoje města je mám naprosto k ničemu, o práci městského 

architekta nemluvě. 

K žádosti můžeme uvést následující stanovisko, že stavební objekt SO 12-18-03 Výhybna 

Dluhonice, přístupová komunikace k měnírně, nelze považovat jako regulérní náhradu 

silničního přejezdu a příjezdovou komunikaci k bytové zástavbě. 

Daný navržený objekt navíc zcela zasahuje do biotopu „Starého Strhance“, nyní svodnice od 

rybníků v Předmostí, která se stala migrační trasou chráněného bobra evropského mezi tokem 

Bečvy a uvedenými rybníky. 

S ohledem na uvedený fakt a zároveň prezentovanou skutečnost o dotačních titulech na křížení 

místních komunikací s nadřazenou dopravní stavbou by nebylo od věci, pokusit se i přejezd 

uprostřed obce nahradit silničním mimoúrovňovým křížením. 

Vyjma jmenovaného objektu So 12-18-03 lze u ostatních objektů s umístěním souhlasit. 

 

 

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

 
S ohledem na kumulaci chystaných investic v Dluhonicích - železnice, dálnice, nadjezdy na místních 

komunikacích, s tím související náhradní výstavby demolované občanské vybavenosti – by bylo 

nanejvýš vhodné občanům Dluhonic na veřejné schůzi nastínit postup řešení blížícího dopravního 

chaosu. 

 

 

Bod 3 - Úkoly pro členy osadního výboru 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 

Termín  

Plnění 

       Předseda 

  

 

 

  

 



 

 

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění 

 1/21/2016    Veřejná schůze – info občanům 

k přípravě dopravních investic 

nám. P. Košutek 

odbor  rozvoje 

T. dle možností 

       

 

 

 Jubilanti v říjnu 

80 let  -  J.J. 

90 let – K.M. 

Srdečně blahopřejeme a vinšujeme stálé zdraví do dalších let 

 

 

Závěr 

 

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví 

 

Příští schůze proběhne dne 15. 11. 2016 v 17:00 v zasedačce KD 

 

Následná schůze proběhne 13. 12. 2016  

  

 

 

Místní výbor Dluhonice 

Ing. Pavel Ježík, předseda 

 

  


