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Plán udržitelné mobility 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. nesouhlasí s technickým řešením mimoúrovňového křížení pro pěší, které je navrženo v 

projektové dokumentaci „Žst. Přerov – 2. Stavba“ v lokalitě Dluhonice, ulice u rozvodny. 

 

2. ukládá Radě města Přerova zadat u nezávislého projektanta návrh řešení, který bude na 

základě požadavků Plánu udržitelné mobility řešit převedení cyklostezky přes těleso trati v 

řešené lokalitě. Výsledné řešení bude projednáno s investorem stavby (SŽDC s. o.) a v 

případě prokázání jeho reálnosti bude město požadovat zapracování tohoto řešení do 

projektové dokumentace stavby. 

 

Důvodová zpráva: 

V současnosti probíhá územní řízení na připravovaný záměr rekonstrukce železniční trati pod názvem 

„Žst. Přerov – 2. Stavba“. Součástí záměru je i rekonstrukce úseku trati v místní části Dluhonice. V 

současnosti se zde nachází 3 úrovňové přejezdy – na ul. Dluhonské (u Chemičky), na ul. U Rozvodny 

a na ul. „K Nadjezdu“ (u bývalého nádraží). Záměrem investora je nahradit všechna tato úrovňová 

křížení novým mimoúrovňovým křížením. S tím souvisí i zrušení původních přejezdů. V lokalitě ul. 

Dluhonské (u Chemičky) a ul. K Nadjezdu (u bývalého nádraží) není řešení nijak rozporováno, 

protože mimoúrovňová křížení mají sloužit všem druhům dopravy, stejně jako stávající přejezdy. Lze 

je tak považovat za plnohodnotnou náhradu rušených přejezdů. Výrazně odlišná je situace u přejezdu 

na ul. U Rozvodny. Zde je uvažováno výlučně se zřízením lávky pro pěší, vylučující průjezd cyklistů a 

ostatních vozidel. 

Vyloučení provozu cyklistů v místě tohoto přejezdu je z řady důvodů zcela nepřijatelné. Dluhonice 

leží mimo hlavní silniční tahy, a právě díky tomu jsou jedním z mála míst, kudy lze dojet na kole do 

Přerova či z Přerova bezpečnou trasou mimo hlavní silnice. Dluhonicemi rovněž prochází důležitá 



meziměstská trasa č. 5042 Přerov – Prostějov, a zejména její větev směr Rokytnice, Luková, Brodek u 

Přerova, Majetín, Grygov, Olomouc. Území je zde rovinaté, proto je zde cyklistická doprava hojně 

využívaná nejenom jako turistická trasa, ale i za účelem každodenní dojížďky. 

Během přípravy nových nadjezdů přes železniční trať na ul. Dluhonské (na okraji Přerova, t. č. ve 

výstavbě) bylo rozporováno, že mosty nezahrnují žádné opatření pro převedení cyklistů. Jako 

odpověď bylo sděleno, že propojení centra města a Dluhonic bude řešeno cyklostezkou na pravém 

břehu Bečvy. Tato cyklostezka by se měla napojovat právě na ul. U Rozvodny, kterou by měl být 

umožněný příjezd cyklistů do zástavby Dluhonic. Toto řešení rovněž vyplývá z Plánu udržitelné 

mobility, který je schváleným strategickým dokumentem města, takže orgány samosprávy města mají 

povinnost jednat pouze v souladu s tímto dokumentem, a nemají právo vyjadřovat souhlasná 

stanoviska k řešením, která jsou s Plánem udržitelné mobility v rozporu. 

  

http://mobilita-prerov.eu/Dokumentace/NavrhovaCast/Návrh%20staveb%20cyklo.pdf 

  

Námitku k předloženému projektu pro územní řízení přesto vzneslo v rámci probíhajícího územního 

řízení pouze občanské sdružení Krajina Dluhonice. V reakci na to bylo vydáno dne 9. 2. 2018 

vyjádření Magistrátu města Přerova, které výše uvedené vadné řešení (projekt SŽDC) výslovně 

obhajuje, a to za použití celé řady nepřijatelných a věcně naprosto mylných argumentů (namátkou 

záměny pojmů silnice – místní komunikace, z čehož je zřejmé, že zpracovatel se neorientuje ani ve 

zcela základních pojmech, vyplývajících ze zákona 13/1997 Sb.). Orgán samosprávy města Přerova 

tak nejenom prokazuje zásadní věcnou neznalost problematiky a související legislativy, ale navíc jedná 

v hrubém rozporu s Plánem udržitelné mobility, tedy i v rozporu s usnesením Zastupitelstva města 

Přerova, jímž byl tento plán schválen jako závazný strategický dokument. Rovněž obhajuje 

(opakovaně) zájem velkého investora a jím navržená bezohledná řešení proti legitimnímu zájmu 

vlastních obyvatel. Jako naprosto nepřijatelnou lze vyhodnotit argumentaci, že spojení města s 

Dluhonicemi bude řešeno přes Předmostí. Ve směru do centra a zejména do jižní části města (k 

nádraží) se jedná o naprosto nepřijatelnou zajížďku, která přes údajně připravované mimoúrovňové 

křížení dráhy a cyklostezky v Předmostí zahrnuje řadu dalších výrazně kolizních míst, zejména se 

stávajícími silnicemi (např. obě křižovatky před a za podjezdem do Předmostí). 

Magistrát města s jistotou není vyváženým partnerem k odborné technické diskusi se zástupci SŽDC s. 

o. a jimi placenými projektovými firmami. Zástupci města přejímají jakékoliv technické řešení 

navržené investorem a bezvýhradně důvěřují argumentaci projektanta, který ovšem pracuje pouze pro 

druhou stranu (SŽDC), tudíž jej nelze v žádném případě vnímat jako nestrannou odbornou autoritu. 

Výše uvedený návrh usnesení reflektuje výše uvedený stav, a směřuje k zcela nezávislému posouzení 

situace nestranným projektantem, kterého si zajistí samo město Přerov. Mělo by jít o projektanta, který 

nepracuje pro SŽDC s. o., tudíž by nebyl ve střetu zájmů a neměl by mít obavu zaujmout i kritický 

postoj k projektu, který si nechala SŽDC s. o. zpracovat. Výstupem by měla být studie, prokazující 

možnosti technického řešení křížení dráhy v lokalitě U Rozvodny tak, aby bylo zajištěno i převedení 

cyklostezky. Pokud se prokáže, že takové řešení je reálné, potom ukládá v souladu s Plánem udržitelné 

mobility zahrnutí tohoto řešení do projektové dokumentace stavby „Žst. Přerov 2 stavba“. 

Výše uvedené řešení by nemělo mimo nákladu na zpracování nezávislého projektu zahrnovat žádné 

další výdaje pro město Přerov, protože změnu stavu (rušení přejezdu) vyvolává jednoznačně SŽDC s. 

o., která musí dále financovat i náhradní řešení, které je tímto vyvoláno. Je plným právem vlastníka 

místní komunikace, tj. města Přerova, požadovat zachování původních parametrů komunikace, tj. i 

možnosti přejezdu cyklistů, protože i stávající přejezd volný pohyb cyklistů umožňuje. Argumentace 

tím, že zahrnutí tohoto požadavku by jakkoliv ohrozilo realizaci projektu „Žst. Přerov 2 stavba“ je 

zcela lichá, protože úprava se v každém případě týká jen jediného objektu, který je mimo vlastní 

kolejiště, takže zásadních prvků stavby (koleje, troleje, zabezpečovací zařízení) se nedotýká vůbec. 

Jakákoliv úprava řešení pro cyklisty může mít investiční náklad v řádu cca jednotek milionů, zatímco 

stavba jako celek má investiční náklad jednotky miliard Kč, tudíž se jakákoliv změna stavby dotýká 

nákladů na stavbu jako celek v řádu pouhých promile. Je tedy zcela zřejmé, že návrh úpravy jednoho 

křížení místní komunikace s dráhou realizaci stavby v žádném ohledu nijak neohrožuje. 

Závěrem uvádím, že město Přerov je členem Asociace měst pro cyklisty a k podpoře cyklistické 

dopravy se tak vstupem do této organizace alespoň formálně zavázalo. 

  



http://www.cyklomesta.cz/  

 

 


