
Zápis z veřejného projednání – příprava dopravních investic v Dluhonicích 

 
Přerov 7. 3. 2017 od 16 hodin v sokolovně 

Přítomni: Občani místní části Dluhonice (cca 80 - 100) 
 

 Pavel Košutek, náměstek primátora 

 Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

 Mgr. Andrea Chmelová, Závod Brno, ŘSD ČR 

 Ivo Kišš, Dopravoprojekt Brno, a.s. 

 Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ, SŽDC 

 Ing. Josef Zadina, Stavební správa východ, SŽDC 

 Ing. Martin Smolka, ŘSD Olomouc 

 Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

 Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic 

 Bc. Lenka Chalupová, tisková mluvčí 

 Ing. Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora 
 

Předseda výboru místní části Dluhonice – Ing. Pavel Ježík 

Členové výboru místní části Dluhonice: Ing. Rostislav Hlávka, Jarmila Pfeilerová, Michaela 
Polášková, Libuše Dokoupilová 

 

Program:  

 Budování dálnice D1 úsek 0136 a s  tím související zánik sportovního areálu a 

výstavba nového 

 Další dopravní stavby – průpich, silnice I/55 MÚK, s ČD Přerov-Předmostí 

 Rekonstrukce žst. Přerov – 2. stavba 

 Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská  

 Cyklostezka Přerov – Dluhonice 

 Průmyslová zóna v lokalitě mezi místními částmi Přerova – Předmostím a 

Dluhonicemi 

 

V úvodu veřejného shromáždění promluvil k přítomným náměstek primátora P. Košutek. 
Uvedl, že cílem jednání, svolaného na základě požadavku místního výboru, je informovat 
občany o postupu přípravy dopravních staveb, o posunu, který nastal od minulého setkání. 

Nejožehavější téma je zřejmě úsek 0136 Říkovice - Přerov dálnice D1, k tomuto bodu jsou 
připraveni vystoupit kompetentní zástupci z ŘSD. 

 

Budování dálnice D1 úsek 0136 a s  tím související zánik sportovního areálu a výstavba 

nového. A. Chmelová přistoupila k informaci o aktuálním stavu přemístění hřiště, přednesla 
informace ohledně harmonogramu přípravy dálnice. Uvedla, že ŘSD má zpracovanou 

dokumentaci k žádosti o změnu územního rozhodnutí, mají dokumentaci ke stavebnímu 
povolení i dokumentaci k realizaci stavby. V březnu 2018 by chtěli stavbu dálnice zahájit, 
v předstihu budou od podzimu letošního roku realizovat přeložky ČEZu a některých 

plynárenských zařízení. Je vykoupeno 97 procent pozemků, jsou schváleny nájemní smlouvy, 
připravují se a uzavírají se smlouvy o věcných břemenech – nyní se zpracovávají znalecké 

posudky. Během 3 až 4 měsíců by měli mít všichni dotčení vlastníci veškeré podklady 
k dotčeným pozemkům k dispozici. Co se týče hřiště sdělila, že je zpracována studie 
přemístění hřiště, a to v poměru 1 : 1. Nyní se již zadává zpracování dokumentace 



k územnímu a stavebnímu povolení. Ministerstvo dostálo svému slibu a ŘSD bude realizovat 

přemístění hřiště do lokality Trávníčky, o tomto byl informován také primátor města. 
Doplnila, že jednali také se zástupci Sokola. Nyní se řeší způsob financování, a kdo bude 

stavebníkem.  

Ve svém vystoupení projektant I. Kišš shrnul přípravu stavby našeho úseku dálnice  D1. 

Uvedl, že dokumentace vychází z dokumentace z roku 2005, přiblížil historii další přípravy, 
přes pozastavení prací až po rok 2013, kdy byl opět dán do chodu proces přípravy. Bylo třeba 

provést revizi dokumentace a zapracovat změny v souvislosti platnými s normami a předpisy.  
Stěžejním objektem úseku je estakáda, překonávající řeku Bečvu, která zasahuje až do 
Dluhonic a vyžaduje se částečně i demolici některých objektů. Nyní již řeší i harmonogram 

výstavby - začátek se předpokládá v 03/2018, nejprve budou v Dluhonicích realizovány 
přeložky sítí a demolice, následně bude zahájena výstavba estakády, jejíž výstavba bude 

celkově trvat cca 3 roky. Dalších 12 měsíců budou již v rámci zkušebního provozu probíhat 
dokončovací práce. I. Kišš konstatoval, že v Dluhonicích opravdu bude prováděna intenzivní 
stavební činnost po celou dobu 3 let. Doplnil, že budou postupovat tak, aby co nejméně 

místním lidem zabraňovali v běžném životě. 
 

Další dopravní stavby – průpich, silnice I/55 MÚK, s ČD Přerov-Předmostí 

Dále vystoupil M. Smolka z ŘSD Olomouc, který sdělil, že dopravní stavby, které připravuje 

Správa Olomouc se bezprostředně netýkají Dluhonic, mají za cíl urychlit dopravu městem. Je 
to zejména mimoúrovňové křížení Předmostí a průpich. Příprava obou staveb pokračuje 

úspěšně. Uvedl, jakým způsobem MÚK Předmostí bude navazovat na okružní křižovatku na 
D1. Následně se nebude muset vjíždět do Přerova podjezdem, ale estakádou nad ulicí Polní, 
která bude končit okružní křižovatkou na ulicích Dluhonská, Polní. Mají vykoupeny všechny 

pozemky, v polovině letošního roku předpokládají stavební povolení a následně vyhlásí 
veřejnou soutěž na dodavatele stavby. Koncem roku již zahájí přípravné práce, stavba bude 
pokračovat v roce 2018-19. Je fakt, že ty stavby budou komplikované, a to s ohledem na již 

tak komplikovanou dopravu ve městě. Jejich realizaci budou provázet vysoké nároky na 
organizaci, převážně se bude stavět po polovinách. Druhá stavba Správy Olomouc je průpich, 

1. etapa začíná na křižovatce ulic Komenského x Kojetínská x Velké Novosady, projde 
areálem bývalé Juty a vyústí u autobusového nádraží - bude probíhat mimo frekventovanou 
trasu u nádraží, bude spojena s demolicemi některých objektů v oblasti Juty. Uvedl, že již 

mají dohody se všemi vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí. Stavba by měla být 
zahájena v roce 2018. Dodal, že je záměr, aby po dokončení stavby průpichu byl brownfiled 

Juty přetvořen v moderní městskou část. To již ale nebude zabezpečovat ŘSD. V této 
souvislosti P. Košutek navázal na M. Smolku a potvrdil, že průpich nemá pouze význam 
dopravní, má i význam městotvorný. V této lokalitě se musí vyjasnit, jak bude do budoucna 

využívána.  
 

 

 Otázka Odpověď 

D1 P. Ježík – dotaz ohledně náhradní výstavby 
dětského hřiště v lokalitě Loučka. V úvodu 

zazněla totiž pouze informace k sportovnímu 
hřišti, oni v Dluhonicích považují za důležité 
řešit souběžně i hřiště pro děti, maminky i 

jejich děti to potřebují.  

A. Chmelová uvedla, že studie, která byla 
zpracována před cca ¾ rokem byla 

projednána, její součástí je i přemístění 
dětského hřiště. Jako prioritu teď ŘSD vidí 
přesun sportovního hřiště a jeho zázemí do 

lokality Trávníček, k tomu jsou činěny 
veškeré kroky.  

P. Košutek sdělil, že dětské hřiště lokalita 



Loučka je stejně důležitá, rovněž je 

zpracována studie a bude řešena jako další 
v pořadí. Nyní je přednější přesun hřiště. 

D2 p. Boráň, TJ Sokol Dluhonice zopakoval, že  
začátek stavby je plánován na 3/2018 a 

v Dluhonicích je nutné počítat s náročným 
průběhem stavby. Ptá se na přemístění 

sportovního areálu včetně zázemí – jak je to 
naplánováno termínově, podle jeho názoru 
napřed musí stát nový sportovní areál, není 

možné, aby v rámci výstavby dálnice  
fungovali sportovci na stávajícím hřišti. 

Dotázal se, kdy se budou moct stěhovat? 
Chtěl by odpověď na otázku, kdo bude 
financovat přístupovou komunikaci a sítě do 

nového areálu, to byl problém mezi ŘSD a 
městem.  

A. Chmelová informovala, že primátor již 
obdržel informaci, že hřiště bude přemístěno 

1 ku 1, tedy povinností ŘSD je i dovedení 
sítí. Co se týče komunikace, to ještě 

dořešeno nebylo. Nyní začnou další jednání 
se zástupci Sokola a města, intenzivně se 
bude řešit i financování přístupové cesty. Na 

základě jednání bude navržen a dojednán 
způsob financování. Uvedla, že ke dni, kdy 

začnou práce na estakádě, musí být hřiště 
přemístěno, hřiště bude přemísťováno cca 
rok.  Nyní budou žádat o územní a stavební 

povolení.  

D3 P. Ježík sdělil, že netuší, proč se upozaďuje 

dětské hřiště, maminky mají právo mít nové 
centrum a to co řekl náměstek (aktuální 
upřednostnění hřiště) je nepřijatelné. Netuší, 

proč se nepřipravuje také dětské hřiště. 
Uvedl, že v lokalitě Loučka je jedním ze 

spoluvlastníků a nikdo s ním za celý rok 
nejednal o odkupu nebo darování jeho 
podílu. 

P. Košutek odpověděl, že tato věc nespí, ale 

nejde všechno zároveň. Komplikace se 
objevily i u výkupu na lokalitě Trávníček 
(prodloužení komunikace i sítí), dnes je 

lokalita Loučka ve stadiu zpracování studie 
a bude se dále pokračovat v přípravě 

dětského hřiště.  
P. Gala k  výkupu pozemků doplnil, že 
jednání nebyla jednoduchá a muselo dojít 

k změnám v navrhovaném řešení. 

D4 Občanka Vondrová se dotázala, kudy  
povede příjezdová cesta k novému hřišti, 

nesouhlasí s tím, že má být vedena ulicí na 
Trávníčku, kde bydlí a z klidné ulice bude 
realizací tohoto řešení rušná ulice. Doplnila, 

že to mohlo být řešeno jinak, cesta mohla být 
vedena jinou ulicí. 

P. Gala uvedl, že částečně bude využita 
stávající cesta, následně bude připravena 

nová cesta. Sdělil, že studie byla projednána 
i za účasti P. Ježíka a p. Boráně, byla takto 
odsouhlasena, k navrhovanému řešení 

nebyly připomínky.  
P. Ježík se vyjádřil, že přítomni na 

projednání studie byli, odsouhlasili přípojky 
sítí, dopravní záležitosti dle jeho sdělení 
řešeny nebyly. Pokud ví, tak veřejnosti je 

dnes poprvé předloženo navržené řešení a 
při veřejném projednání by mělo být 

s občany projednáno variantně, měli by se 
k tomu mít možnost vyjádřit. 
Na to reagovala A. Chmelová, řekla, že P. 

Ježík vystupuje jako zástupce veřejnosti a 
měla za to, že to, co je za jeho přítomnosti 

projednáváno přenáší dále občanům 
v Dluhonicích. P. Ježík uvedl, že on není 
ten, kdo by se měl starat o toto město. A toto 

je dle jeho názoru věc zástupců obce, kteří 
by měli návrhy s občany projednat. Dodal, 

že místní výbor zajímá infrastruktura, 



k řešení dětského hřiště nemají 

dokumentaci. P. Gala upřesnil, že na 
zmiňovaném na jednání bylo uvedeno, že by 
bylo dobré, kdyby zůstala stávající 

komunikace: Ovšem zástupci místního 
výboru, vč. P. Ježíka trvali na zpevnění a 

propojení komunikací, což není nejlevnější 
možné řešení. P. Ježík potvrdil, že jednou 
z jejich priorit je rekonstrukce ulice Na 

Trávníčku. Tudíž předpokládají, že když  
někdo Dluhonice ničí, budou se tam dělat 

přípojky, tak že bude dána do pořádku.  
A. Chmelová by byla ráda, aby se místní 
domluvili na dopravním řešení hřiště, aby po 

zpracování dokumentace zase nevystoupil 
někdo jiný s jiným názorem. Dnes vědí, jak 

je plánováno přemístění hřiště  a měli by si 
to vyříkat, aby na jednání s p. Boráněm se 
již mohlo dohodnout definitivní řešení. 

D5 R. Hlávka se dotázal, jaká bude součinnost a 

časová souslednost několika zásadních 
dopravních staveb - dálnice s MUK, 

Dluhonské mosty, rekonstrukce Dluhonské 
spojky na železnici a budování cyklostezky 
mezi Předmostím a Dluhonicemi. Jsou to 4 

zásadní stavby, které se mají realizovat ve 
stejnou dobu. Jak bude zajištěna obslužnost 

Dluhonic, trápí je, jaký bude do Dluhonic 
přístup. 

I. Pinkasová k Dluhonským mostům uvedla, 

že jsou již povoleny, v letošním roce se 
vysoutěží zhotovitel a realizace by měla být 

v příštím roce.  
M. Smolka sdělil, že odpověď na tuto 
zásadní otázku není jednoduchá, jelikož není 

jasné, kdy jednotlivé stavby začnou. 
Zdůraznil, že ke každé uzavírce komunikace 

probíhá vždy samostatné správní řízení a 
jsou zohledňovány podmínky jednotlivých 
zúčastněných subjektů. Přístup do obce, 

včetně vozidel IZS, musí být zabezpečen (i 
za cenu, že by měla být některá stavba nebo 

její část pozastavena). Že skloubení nebude 
jednoduché, je jasné -  některé stavby budou 
stavěny na „zelené louce“, některé stavby 

budou probíhat po půlkách… takže 
kombinace možných řešení bude řešena 

v aktuálním řízení.  

 
V další části jednání M. Bocák  představil projekt Rekonstrukce žst. Přerov – 2. stavba. Je 
to v zásadě rekonstrukce Dluhonské spojky, již zde v minulosti projekt občanům 

představovali. Uvedl, že průjezdnost přes železniční přejezd bude zachována tak dlouho, 
dokud nebude realizován nadjezd. Stávají přejezd bude rovněž nahrazen nadjezdem pro 

cyklisty a pro pěší, vznikne nový nadjezd s plnou nosností jako součást průjezdové 
komunikace. Doplnil, že protihluková opatření budou řešena po celé délce. K termínům sdělil, 
že mají dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí, které chtějí zajistit letos. Mají 

vysoutěženého projektanta na zpracování dokumentace pro stavební povolení, v druhé 
polovině roku 2018 předpokládají dokončení projektové přípravy, následovat bude soutěž na 

zhotovitele, s vlastní realizací počítají v letech 2019 – 2021. Budou postupovat za provozu po 
jednotlivých výlukách.  



 

 Otázka Odpověď 

D6 P. Ježík - minule již tato varianta zde byla 
představena. Avšak když viděl podrobnou 

dokumentaci, chtěl by vědět, jak bude řešena 
účelová komunikace k měnírně – je to 

náhrada ulice K rozvodně a nyní je 
navrhováno umístit ji na pozemek dráhy. Dle 
jeho názoru je tak blízko trati, že nebude pro 

cyklisty a pěší bezpečná, např. když někdo 
něco vyhodí z okna vlaku… dle jeho názoru 

to není v souladu s obecnými požadavky na 
výstavbu.  
Dále se dotázal, proč vozovka není bezpečně 

realizována jako dvoupruhová bezpečná 
komunikace. 

P. Ježík ještě dodal, že umístění komunikace 
podél drážního tělesa není vhodné ani proto, 
že zhotovitel bude tuto komunikaci 

potřebovat pro pohyb techniky. Nedovede si 
představit, jak tam bude doprava fungovat. 

M. Bocák na výkresu doložil, že cesta bude 
vzdálena cca 8 – 9 metrů od krajní koleje.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
M. Bocák sdělil, že dle normy je v pořádku 

vybudování jednopruhové komunikace 
s výhybnami. Navrhované řešení odpovídá 

normě. Je to otázka také ekonomická, 
technické řešení musí být smysluplné a 
obhajitelné, na množství aut je toto řešení 

dostačující. Co se týče výstavby, pohyb 
techniky při výstavbě se budou snažit řešit 

co nejvíce v ose železnice. 

 

Projekt na rekonstrukci a modernizaci Dluhonských mostů v prezentaci představil P. 

Gala. Upřesnil, že se jedná o prezentaci fy Pontex (byla prezentována již na zastupitelstvu), 
město usiluje o získání dotace. Představil technické řešení v širším kontextu až po křižovatku  
v Předmostí a na druhé straně po rondel v ulici Polní x Dluhonská, hovořil o nutnosti 

koordinace se stavbou této okružní křižovatky. Připomněl, že loni na mostě ujela krajnice a 
následně bylo zjištěn závažný technický stav mostu. Po vyhodnocení se rozhodlo o zásadní 

modernizaci v lepších parametrech (únosnost, šířka, chodníkový pás, bezpečnost…). Je 
vydáno stavební povolení, dokončuje se dokumentace pro provádění stavby, včetně sjezdu do 
zahrádkářské kolonie, je třeba demolovat a stavět po částech. Při přípravě stavby je nutné řešit 

jak majetkové tak technické problémy (svahy, opěrné zdi). To ovlivňuje náklady na technické 
řešení, opěrné zdi zvyšují enormně náklady. Město žádá o dotaci, v dubnu bychom měli mít 

rozhodnutí, stát by se měl podílet 93 miliony korun, město 19 miliony. Výběrové řízení by 
cenu mohlo ještě snížit. Doplnil předpokládaný harmonogram stavby, zmínil některá úskalí  
(výběrové řízení, výluky…).  

 

 Otázka Odpověď 

D7 R. Hlávka se vyjádřil, že pokud slyšel, tak 
má být v Dluhonicích stavba dálnice a 

Dluhonských mostů, zpochybnil řešení 
obslužné komunikace a přípravy dětského 

hřiště, zmínil cyklostezku… Ptá se, jaká je 
návaznost Dluhonských mostů na kruhový 
objezd na Dluhonské ulici.  

P. Gala uvedl, že prozatím není ještě detailní 
POV hotovo, zopakoval, že pochopitelně 

stavby musejí být zkoordinovány. 
Dluhonské mosty se ale musí postavit 

v letech 2017 a 2018, kdy budou k dispozici 
peníze z dotace, nelze je převést. Znovu 
zdůraznil, že s krajem se musí všechny 

stavby sladit nejen časově, ale i technicky a 
stavebně. 

P. Košutek doplnil, že pro Dluhonice jsou 



důležité, a i proto město přistoupilo k jejich 

modernizaci. Jak již bylo uvedeno, 
doplňující stavby budou pro občany 
realizovány, město do jejich přípravy  

vstoupilo, aby občané nebyli poškozováni… 

D8 P. Ježík k mostům uvedl, že nedávno měl 
jednání s A. Prachařem, který mu řekl, že 

niveleta mostů zůstane zachována a ještě 
bude zvýšena niveleta okružní křižovatky, 
což zlepší nájezdové výšky. Tento problém 

pomine. Dodal, že jako předseda místního 
výboru několikrát řešil cyklostezky, na 

zastupitelstvu se hovořilo o zvýšených 
nákladech v případě, že by byl doplněn pruh 
pro cyklisty a že by tam stejně nebyla 

návaznost. On však nevidí důvod, proč tam 
cyklostezka není.  

 

P. Gala vysvětlil, že opravdu je cyklostezka 
na mostech otázkou peněz, náklady by se 

navýšily o cca 28 – 30 mil. korun. 
Upozornil, že ke zlepšení dopravní situace 
vede i rozšíření komunikace a vybudování 

chodníku. Cyklostezka se připravuje 
z Předmostí do Dluhonic. SŽDC zahlubuje 

koleje, ale v prostoru průjezdního profilu se 
niveleta navyšuje.  
M. Bocák doplnil, že při přípravě 

modernizace železnice, která byla zahájena 
již před více než 5 lety, se mosty vůbec 

neřešily - pro ně jsou nezajímavé, jako by 
tam nebyly. 

D9 T. Tužín vystoupil s tím, že jako zastupitel  
stavbu Dluhonských mostů zpochybňuje, 

důvodem jejich stavu je  i zanedbaná údržba. 
Uvedl, že od prvního okamžiku ví, že se 

mosty mají zvedat, na zastupitelstvu dostal 
on i zastupitelé informaci, že to SŽDC  
nepotřebuje a niveleta se nebude zvedat. Na 

posledním zastupitelstvu naopak zaznělo, že 
zvýšení bude, a to o 7 m.  Zahloubení je 

omezeno hladinou vody (Strhanec). Dle jeho 
názoru celou rekonstrukci mělo hradit 
SŽDC, město by rekonstrukci nemělo platit. 

Uvedl, že by město nemělo platit ani výkupy 
pozemků související s dopravními 

stavbami… Dále vznesl poučení ohledně 
počítání a projektování dopravních staveb 
obecně. Své vystoupení ukončil sdělením, že 

stavby jsou vedeny nevstřícně k Dluhonicím,  
Dluhonice nikoho nezajímají. To, co by bylo 

pozitivní, bylo smeteno (zastávka).  
P. Ježík  – znovu se vyjádřil k navyšování 
nivelety, kdyby se nenavyšovala, mohlo se  

ušetřit a za ušetřené peníze.se mohla udělat 
cyklostezka.  

M. Bocák reagoval, že názory zastupitele 
zná, dávali mu podklady, aby pochopil, že se 

mýlí. Územní rozhodnutí je staré asi 6 let a 
se zásahem do Dluhonských mostů 

nepočítali, ve svém řešení řešili 
zahloubením kolejí. 
P. Košutek k výkupům, za které T. Tužín 

město kritizuje, doplnil, že město vykupuje 
zbylé části pozemků, které znehodnocené 

zůstaly v majetku lidí. Je to vstřícnost 
města občanům, kteří jsou výstavbou 
zasaženi -  město jim vyšlo vstříc a vykupuje 

nevyužitelné pozemky. 
 

 

 
V další části veřejného projednání zazněly informace k připravované cyklostezce 

Předmostí – Dluhonice.  P. Košutek stručně informoval o vybrané variantě s tím, že již byli 

osloveni všichni majitelé dotčených pozemků. Nyní se budou zadávat znalecké posudky a 
připravovat smlouvy o smlouvách budoucích. V této chvíli zůstává nedořešeno cca 5 

pozemků. Cyklostezka je další z priorit města a intenzivně probíhá její příprava.  



 

 Otázka, komentář Odpověď 

D10 Občan Tomeček uvedl, že navrhovaná 
cyklostezka okružní cyklostezka kolem 
Přerova. Oni ale potřebují přímou 

cyklostezku do města (úřad, pošta, úřední 
deska, nádraží).  

 

P. Košutek uvedl, že cyklisté budou moci 
používat i stávající cestu kolem chemičky. 
V této souvislosti vzpomněl také přípravu 

staveb v průmyslové zóně v lokalitě Staré 
Rybníky, která bude novou cyklostezkou 

také obsluhována. 

D11 Občan Tomeček ještě uvedl, že dle jeho 
názoru vedení D1 přes dluhonice nesplňuje 
ustanovení zákona o pozemních 

komunikacích. 

 

 
 

Průmyslová zóna v lokalitě mezi místními částmi Přerova – Předmostím a Dluhonicemi. 

K poslednímu bodu P. Košutek sdělil stručné informace, že v souladu s územním plánem zde 

vzniknou výrobní a skladovací objekty a uvedl některé konkrétní příklady.  

 Otázka, komentář Odpověď 

D12 Občan Boráň – kritika vznikající průmyslové 
zóny v návaznosti na kvalitu života 

v Dluhonicích.  
 

 

D13 Občan Boráň se dále dotázal, jak má ŘSD       

ošetřeno napojení staveniště na počátku 
Dluhonic (estakáda), kde budou příjezdové 
komunikace na těžkou techniku apod. Dodal, 

že to možná navíc bude době, kdy budou 
zbourány mosty a bude se zároveň stavět  

estakáda… zda tedy vědí, kudy bude jezdit 
stavební technika. 

Projektant I. Kišš sdělil, že co se týče 

staveb, navazujících na stavbu dálnice, 
koordinace probíhá a probíhat bude. Nyní 
není možné stanovit kdy a zda vůbec se ty 

stavby sejdou.  
Uvedl, jak konkrétně se uvažuje o příjezdu 

stavební techniky - jednak po stávající síti 
silnic 3. třídy, co se týče eskapády počítají 
s příjezdem přes Prechezu a v Dluhonicích 

po veřejné komunikaci podél garáží. Bude 
zpracován podrobný pasport stávajícího 

stavu dotčených komunikací, následně po 
dokončení dopravních staveb bude 
provedena rekonstrukce stávajících 

komunikací, které budou pro zabezpečení 
stavby využívány. Doplnil, že souběh se 

stavbou SŽDC nemusí znamenat 
komplikace, naopak – může být uvažováno i 
s umožněním některých zjednodušujících 

kroků, některé větve jednotlivých staveb 
mohou být využívány navzájem.  

D14 Občanka Pfeilerová uvedla, že je zklamaná, 

pro náměstka Košutka dle jejího názoru 
Dluhonice nejsou důležité (dětské hřiště, 
cyklostezka). Uvedla, že jedině z úst 

zástupce SŽDC zaznělo, jak ochrání 
Dluhonice protihlukovou stěnou. Jinak nikdo 

P. Košutek odpověděl, že podobně jako 

bude kolem kolejí protihluková stěna, bude i 
kolem dálnice…  
Co se týče  připravované cyklostezky – bude 

využívána dluhonskými občany, hřiště na 
Loučkách bude hotovo dřív než cyklostezka. 



neuvedl nic, co udělají, aby tady lidé mohli 

v klidu žít.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Občanka Pfeilerová k informacím o 

protihlukových stěnách sdělila, že původně 
zde měl být val, dálnice měla být zanořena a 
obklopena zeleným pásem, nyní se bude 

realizovat estakáda a protihlukové stěny. 
K valu občan Boráň doplnil, že val byl 

v dokumentaci kolem roku 2000, v době 
schvalování EIA.  

Další informace k protihlukovým opatřením 

doplnil I. Kišš, zmínil je historicky od roku 
2005, již tehdy se tam s protihlukovými 
stěnami počítalo. Postupně došlo již 2x 

k aktualizaci protihlukové studie – jedna se 
zabývala přímo Dluhonicemi a bylo 

navrženo navýšení protihlukových opatření, 
což podrobněji vysvětlil (výška stěny a 
délka chráněného území, další technická 

opatření).  
K tomu I. Kišš uvedl, že občané Dluhonic 

opakovaně o valu mluvili, hledal tedy 
v historii dokumentace a jediná zmínka o 
valu je v biocentru v Předmostí – ochrana 

biocentra na rybníku. Jinde v dokumentacích 
nebylo žádné takové řešení, že by dálnice 

měla být v zářezu. Není to ani s ohledem na 
železnici technicky možné. V reakci na 
doplňující informaci občana Boráně 

projektant I. Kišš zopakoval, že řešení se 
zářezem a valem není technicky možné, 

v uvedené dokumentaci jsou 4 varianty - ani 
jedna z nich není s valem.  

D15 Občan Tomeček uvedl, že v minulosti cesta 
z Dluhonic do Předmostí nebyla udělána dle 

normy, cesta se rozsýpá již teď. Proto lze 
očekávat problémy s následnou rekonstrukcí. 

 

P. Košutek doplnil, že součástí přípravy je i 
pasport komunikací, které budou pro 

staveništní techniku používány. Tato 
komunikace je krajská, město ji nespravuje. 

Škody na komunikacích, způsobených 
staveništní dopravou, jsou řešeny 
smlouvami mezi ŘSD a správcem 

komunikací. 

 
Po zodpovězení všech otázek byla diskuse ukončena, L. Chalupová poděkovala všem 

přítomným za účast a veřejné projednání ukončila.  
 
 

Zapsala: Daniela Novotná 


