
Důvodová zpráva: 

Ředitelství silnic  a dálnic (ŘSD) nemá v současné době vykoupen rodinný dům paní  Bc. J**P* na 

pozemku p.č  56 v k.ú. Dluhonice. Zástupce této společnosti Mgr. Chmelová  by chtěla řešit tuto 

situaci za pomocí města určitým kompenzačním opatřením, které spočívá v tom, že město Přerov 

zpřístupní část lokality Záhumení pro výstavbu rodinných domů. 

 

Město Přerov má zpracovanou urbanistickou studii v lokalitě Záhumení z roku 2005. Zmiňované 

zpřístupnění spočívá v tom, že město vyprojektuje komunikaci včetně inženýrských sítí při jižní okraji 

lokality (viz příloha) v délce 460 metrů, s tím, že realizačně by v této chvíli provedlo pouze část v 

délce 160 metrů – úsek od ulice K Rokytnici. S tímto postupem paní Bc. P**** a předseda výboru pro 

místní část Dluhonice Ing. Ježík souhlasí. Takto připravené území umožní výstavbu 11-12 rodinných 

domů. 

 

Paní P**** si vyhlédla pozemek p.č. 607 v k.ú. Dluhonice , kde je  ve studii plánována další 

přístupová komunikace. Studie není závazná, takže by se do budoucna musel návrh přepracovat tak, 

aby navrhovaný dům respektoval. 

 

Pro plánovanou investici je třeba počítat s celkovými náklady pro 6,0 metrovou komunikaci, 2,0 

metrovým chodníkovým pásem, položením kanalizace, rozvodů nízkého napětí, plynovodu, 

vodovodu, přeložky vzdušného vedení vysokého napětí pro celkový úsek 460 metrů 18,6 mil Kč vč. 

DPH, pro 160 metrový úsek cca 5,7 mi. Kč. Celkově připravený úsek v délce 460 metrů by umožnil 

výstavbu 11-12 rodinných domů. 

 

Cena je kalkulována z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017. Odchylka skutečné budoucí 

ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může dosahovat až 25 %. 

 

Cena projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a prováděcí dokumentace je 

odhadována  na 750.000,-Kč vč. DPH. 

 

Toto kompenzační opatření by zřejmě určitou skupinou občanů v Dluhonicích bylo vnímáno jako 

vstřícný krok  města k této místní části, která je dotčena velkými dopravními stavbami jako dálnice D1 

a rekonstrukce železniční stanice Přerov-II. stavba. 

 

 Je třeba poznamenat, že probíhá spolupráce města a ŘSD ve vybudování  sportovního hřiště v lokalitě 

Na Trávníčku. Pro sportoviště ŘSD zajistí inženýrské sítě a město má zajistit zpevnění uvedené 

komunikace.  

 

V uvedené lokalitě město nevlastní pozemky pro výstavbu rodinných domů a komunikaci je reálné 

bez výkupu pro její rozšíření (což by pro další výstavbu bylo žádoucí) zpevnit jako 

jednopruhovou, obousměrnou o šířce 3,0 metry s výhybnou. Bylo by možné uvažovat s výstavbou 

rodinného domu i v této lokalitě, byť s provizorním komunikačním napojením, kde by ale pro 

konečnou výstavbu měla být 6,0 metrová komunikace a opět 2,0metrový chodníkový pás. 

 

Příloha: 1. Územní plán 

             2. Lokalita Záhumení 

             3. Fotodokumentace 

              4. Lokalita Na Trávníčku 


