
 

 

Zápis z 22. jednání místního výboru místní části Dluhonice 
ze dne 23. 11. 2017 

 
 

Místo konání: Zasedací místnost KD 

Přítomni: Pavel Ježík 

 Rostislav Hlávka 

 Jarmila Pfeilerová 

 Michaela Polášková 

 Libuše Dokoupilová 

Hosté:    

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Dluhonské mosty 

3. Prodiskutování OZV 

4. Rekonstrukce železniční trati 

5. Úkoly pro členy MV  

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 
 
Bod 1 Úvod 
 
Dnešní schůze místního výboru byla vyhlášena jako veřejná s pozvanými hosty. Předseda 
přivítal přítomné členy MV, občany Dluhonic a hosty. 
 
Bod 2  
Uzavření Dluhonských mostů, nadjezdů u Prechezy 

 
Jelikož se jedná o cyklotrasu s prioritou č 1 z oblasti směr Dluhonice, Rokytnice, Luková, 
Císařov a to z důvodu dojíždění do zaměstnání do lokality nádraží a průmyslová zóna kolem 
strojíren, občané oprávněně očekávali řešení v rámci organizace výstavby a uzavírky. 
Z tisku 
Chodci a cyklisté, směřující do Dluhonic, tedy budou muset využít náhradní trasu, shodnou 
s motorovými vozidly, nebo jezdit autobusem z Dluhonic do Přerova a zpět,“ řekla Ivana 
Pinkasová-MMPr. (Vskutku geniální řešení) 

 
Problematika řešena dodatečně, viz zpráva náměstka p. Košutka 

Vážený pane náměstku, Jak jsem sdělil na jednání, které se konalo 19. 10. 2017 v zasedací 
místnosti Rady města Přerova, tak průchod přes naši společnost bude posuzován 
individuálně. Občanům, kteří se na Vás v této věci obrátí, prosím sdělte, aby se přímo obraceli 



 

 

s písemnou žádostí na email: pavel.valasek@precheza.cz v kopii na 
tomas.svetnicky@precheza.cz. 

Bohužel, občané Dluhonic, kteří na základě této dohody oslovili podnik Precheza v duchu 
těchto informací, byli odmítnuti a vstup neumožněn. 

A přitom řešení je geniálně jednoduše řešitelné a dosažitelné, a to sanace bývalé 
polozpevněné silnice na protipovodňové hrázi kolem Bečvy od dluhonické rozvodny 
k železniční vlečce- mostu do Prechezy, kde by navázala na již existující cyklostezku, (letitá 
priorita č. 2 cyklostezek). Plně by postačilo odstranění náletových křovin a opětovné srovnání 
a uhutnění vrstev této komunikace. Nicméně tato problematika nikoho z vedení města 
nepálí, tudíž smůla občanova. 

A ještě k tomuto z minulosti. 

Odprezentována byla studie dokumentace cyklostezky Dluhonice – Předmostí, která ovšem 
problematiku nevyřeší, ale dar tento jako takový neurazí.  Studie skoro tři roky stará. 

K tomu něco z postupné historie: Datum: 23. 2. 2016 21:01:50 
Předmět: Re: FW: Žádost o odpověď - Přerov –Dluhonice, V., jsem rád, že se nám společně po 
všech jednáních / poslední jsem měl minulý týden s GR SZDC Surým / podařilo najít řešení, 
které kopíruje to, co jsme celou dobu pro občany místní části slíbili. Najít řešení pro zachování 
a případné zlepšení standardů života v místní části a přitom vybudovat dopravní 
infrastrukturu nezbytnou pro rozvoj regionu. V kombinaci s kompenzačním opatřením nového 
sportoviště a cyklostezky do Předmostí se situace jednoznačně zlepší.  T.P. 

Tak panu P. se podařilo geniálně rychle vyřešit investici do dluhonských nadjezdů, ale 
náhradní cyklostezka z Předmostí? Kde je jí konec. 

K tomu se nabízí otázka, proč se rychle odstraňuje most jeden i druhý do Prechezy, které 
mají stále garantovanou únosnost, a neřeší se zchátralý most přes kolejiště do lokality 
výhybny v Dluhonich, kde byl již mnohem dříve vydán zákaz vjezdu vozidel nad 3 tuny a stále 
z mostu odpadávají části konstrukcí a objevují se díry v mostovce, tak nějak tomu nestranný 
pozorovatel nemůže rozumět, kterak je ta neodkladná péče myšlena. 

 
Bod 3  
Zákony, obecně závazné vyhlášky 

 
Prodiskutována témata s místním okrskářem – strážníkem p. Svobodou 

 
 

Bod 4 
Rekonstrukce železniční trati  - žst. Přerov – 2. stavba 
Podána informace o zahájeném územním řízení - k tomuto se rozvinula širší diskuse 
Připomněli bychom řádky ze zápisu č. 21 ze dne 16. 10. 2016 
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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 podvakrát 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. 
 
 
*************************************************************************** 
 
V dané věci bylo následně vydáno stanovisko MV Dluhonice ze dne 7. 11. 2017, 
V přiloženém znění, zasláno na MMPr samostatně 
 



 

 

Připomínky Místního výboru ve věci: 
Územní řízení  - veřejná vyhláška ze dne 16. 11. 2017 
Rekonstrukce žst. Přerov – 2. stavba 

 
- Jak je již dobře zavedeným zvykem, i přes opakované požadavky ze strany místních 

výborů, aby Statutární město Přerov, coby adresný účastník řízení, přeposílal tyto 

informace elektronicky do schránek místních výborů (alespoň ty řízení, které mají vliv 

na životní prostředí občanů), neděje se tak. Asi nepřekonatelný, pro administrativu 

magistrátu zcela neřešitelný problém. Občané z místních částí jsou tak odkázáni na 

nutnost pravidelného sledování úřední desky. 

 
- Něco historicky. 

- S ohledem na připravované investice resortu ministerstva dopravy – dálnice D1 a 

rekonstrukce železničního koridoru, vznesla místní část Duhonice v minulosti řadu 

požadavků, neboť se připravované stavby života občanů bytostně dotýkají. 

- Vzhledem k postupným vývojům investičních záměrů, byla a je deklarována snaha 

realizovat stavební objekty dopravní infastruktury , které nejsou v územním plánu a 

nejsou tedy projednány. 

- 14. 7. 2015  - v této věci byl vznesen oprávněný požadavek    - žádost občanů Dluhonic 

na vedení Přerova o vypracování územní studie řešící kolizní střet plánované dopravní 

infrastruktury (silniční i železniční) na sídelní útvar Dluhonic s případnou vazbou na změnu 

Územního plánu města Přerova, neboť se objevují dopravní stavby územním plánem 

neřešené.    

- 26. 8. 2015 – v odpovědi primátora města přislíbena možnost provedení studie 

- 11. 9.2015 – společné jednání město, ministr, investorské složky, občané Dluhonic, zde 

prohlášení primátora, že bude provedena urbanistická studie, viz zápis, doposud se 

nestalo 

- 2015-2016 – postupná změna v přípravě železničního koridoru, odstranění přejezdů, 

návrhy silničních nadjezdů a pěších lávek, náhradních tras silničních komunikací, atd., 

stále bez zpracované studie dopravní obslužnosti 

- Schváleno ze strany MV Dluhonice a odsouhlaseno kompromisní řešení- tři silniční 

křížení budou nahrazeny dvěma silničními nadjezdy a dvěma lávkami pro pěší a 

cyklisty, předložena studie návrhu řešení – opět připomenuta a požadována slibovaná 

urbanistická studie 

- 10. 3. 2017 – veřejná schůze s občany Dluhonic, účast SŽDC SS Olomouc, opět 

nedoloženy podrobné výkresové dokumenty, urbanistická studie stále nikde, stále 

neupřesněn podivný záměr paralelní trasy obslužné komunikace s drážním tělesem, 

který nemá v územním plánu žádnou oporu, vysloven kategorický nesouhlas 

s vedením náhradní komunikace v těsném sousedství drážního tělesa, odbor koncepce 

a strategického rozvoje přítomen též 

- 8. 6. 2017 - zasláno nesouhlasné stanovisko s konstrukčním a parametrickým řešením 

nového návrhu přechodové lávky v ulici U Rozvodny 



 

 

Něco ze současnosti 

- Dne 16. 11. zahájeno územní řízení, okolní samosprávné obce tuto informaci adresně 

obdrží, dotčené místní části mají smůlu. 

- Stejně tak jakýkoli účastník řízení má smůlu, neb po stamilionových investicích do 

digitalizace veřejné správy, stejně musí potupně vážit kroky, legitimovat se a marnit 

čas absolvováním studia dokumentace na půdě stavebního úřadu, neb digitalizovaná 

dokumentace holt pro tyto účely správních řízení asi není nutná a tudíž není 

k dispozici. Byť se okamžikem zahájení řízení tato stává veřejnou listinou a kdokoli tak 

tyto data může vyžadovat. Kdepak že je „otevřená radnice“. 

- Dne 27. 11. 2017 konzultována problematika na půdě magistrátu města Přerova za 

účasti náměstka primátora, tajemníka, odboru koncepce a strategického rozvoje a 

oddělení stavebního úřadu.  

Záměrem bylo ovšem zkonzultovat s odborníkem magistrátu, jak je to vůbec 
s urbanitou sídelního útvaru Dluhonic myšleno a proč se po drahná léta v tomto 
směru město Přerov chová k Dluhonicím tak macešsky. Nicméně z personálních 
důvodů se tohoto vysvětlení nelze dopátrat, stejně tak k odpovědi, proč doposud 
nebyla zpracována ona slibovaná urbanistická studie, která měla logicky předcházet 
dalším krokům v projekční přípravě a hlavně nyní zahájenému územnímu řízení. 
Přínosné setkáni to ovšem bylo, neboť došlo ke zjištění, že textová část veřejné 
vyhlášky je v kolizi s výkresovou částí, kteroužto přítomná reprezentace deklarovala 
jako dokumentaci pro územní řízení. Z tohoto titulu ovšem dochází ke zmatečnosti a 
z této podstaty věci by mělo býti řízení přerušeno či zastaveno.  

- Místní výbor v minulosti zaslal písemné nesouhlasné stanovisko k trasování přeložky 

existující ulice U Rozvodny a její umístění do souběhu a těsného sousedství s vlastním 

kolejištěm, stejně tak bylo zasláno i nesouhlasné stanovisko s konstrukčním a 

parametrickým řešením nově budovaných lávek pro pěší a cyklisty. 

- Veškeré informace tohoto znění a k této problematice byly předány i ústně zástupci 

investora i projektanta na prezentacích (mylně nazývaných projednáváním) 

v Dluhonicích. 

- Z našeho pohledu groteskně tedy vyzní stanovisko stavebního úřadu ze strany 11 

veřejné vyhlášky - Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v 

území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad 

upouští s odkazem § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání, resp. veřejného 

ústního jednání. 

(On asi stavební úřad již nyní disponuje neochvějným nezpochybnitelným 
rozhodnutím) 

 
 

- Dne 7. 11. 2017 obdrželi občané Dluhonic, na základě žádosti dle zákona 106/1999sb. 

od investora dokumentaci v digitální formě.  Jednodušeji, vstřícněji, to zkrátka 

v tomto městě nejde. Tato bude podrobena studiu a v řádném termínu probíhajícího 

správního řízení bude zasláno stanovisko. S ohledem na letité zkušenosti s přístupem 



 

 

či laxností pracovníků magistrátu, kterak nakládat s oprávněnými požadavky občanů, 

bude toto věcí účasti v řízení též existujícího spolku a vlastníků dotčených parcel. 

 
 Bod 5 Úkoly pro členy místního výboru 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

 1/22/2017    -   
 

2/22/2017    -   

 
 
 Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

termín plnění 

 1/22/2017    -   

2/22/2017    -   

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

 1/22/2017    -   
 

2/22/2017    -   

 

 Bod 8 Závěr 

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví 
 
Příští schůze proběhne dne 12. 12. 2017 v 17:00 v sále KD 
 
Následná schůze proběhne 23. 1. 2018  

  



 

 

 
Místní výbor Dluhonice 
Ing. Pavel Ježík, předseda 
 
  


