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ukládá radě města Přerova zpracování urbanistické studie rozvoje místní části Dluhonice, s důrazem 

na řešení dopravní obslužnosti v místech, dotčených změnami v rámci staveb „D1 stavba 0136 

Říkovice – Přerov“ (investor ŘSD ČR) a „Žst. Přerov – 2 stavba“ (investor SŽDC s. o.). Součástí 

studie bude i její veřejné projednání s obyvateli MČ Dluhonice, a zohlednění výsledků projednání do 

výsledků urbanistické studie. 

 

Důvodová zpráva: 

Místní část Dluhonice je částí Přerova, která bude nejvíce dotčena dvěma velkými stavbami dopravní 

infrastruktury celostátního, respektive mezinárodního významu. Tyto stavby znamenají jak z hlediska 

realizace, tak i budoucího provozu, značnou zátěž pro své okolí. Obě stavby se navíc na území místní 

části Dluhonice přímo dotýkají i zástavby, a dále potom infrastruktury v majetku města (zejména 

místní komunikace, chodníky, veřejná prostranství), ale i majetku jiných subjektů. Jedná se např. o 

sportoviště, které má pro život obyvatel velký význam, a bude stavbou přímo dotčeno. 

  

Jednání s vedením města na toto téma proběhlo dne 14. 5. 2015, kde bylo současným vedením města 

přislíbeno zpracování urbanistické studie sídelního útvaru Dluhonice. Radní ing. Arch. Horký 

zmiňoval možnost zapojení studentů fakulty architektury VUT Brno. Přes tyto přísliby a období 3 let 

od tohoto jednání nedošlo k jakémukoliv kroku ze strany vedení města. 

  

Praxe ukazuje, že projektanti pracující pro obě státní investorské organizace (ŘSD ČR, a SŽDC s. o.) 

zohledňují výlučně požadavky svých zadavatelů. Vzájemně koordinují své projekty jen v místě, kde se 

bezprostředně kříží, a celkové dopady na širší území, které budou značné, v rámci projektů nikdo 

nezohledňuje. Zástupci města Přerova se dlouhodobě názorově profilují v tom směru, že jejich 



prvořadou úlohou je podpora velkých dopravních staveb, a to za každou cenu, i za cenu potlačení 

oprávněných zájmů místních obyvatel, jejichž zájmy naopak mají být pro každou obec prioritní. V 

neposlední řadě se ukazuje, že zástupci Magistrátu města Přerova vesměs pasivně přijímají řešení, 

navržená projektanty těchto velkých staveb. Uplatněné námitky jsou v podstatě jen v detailech, navíc 

na jejich zohlednění město netrvá, pokud projektanti placení ŘSD ČR a SŽDC s. o. konstatují „že to 

nejde“ (tedy město nijak neprověřuje, jestli jsou tato tvrzení vůbec pravdou, nebo jen projevem 

neochoty / nevůle). 

  

Zpracování urbanistické studie směřuje k naplnění slibu, který stávající vedení města jednoznačně 

dalo. Jeho zásadním cílem by měla být formulace odborného názoru, zohledňujícího dosud opomíjený 

zájem místních obyvatel, a vytvoření kvalitního odborného podkladu pro projektanty navazujících 

staveb „D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov“ (investor ŘSD ČR) a „Žst. Přerov – 2 stavba“ (investor 

SŽDC s. o.). V důsledku toho by mělo dojít k vyšší míře zohlednění zájmů obyvatel této části města, 

mělo by být dosaženo vyváženějšího řešení v projektech velkých dopravních staveb, a v neposlední 

řadě by mělo vést i k vstřícnějšímu jednání ve vztahu k místním obyvatelům. 

  

Jakýkoliv investor liniových staveb musí vědět, že jeho zájem znamená vždy velký zásah do území, a 

proto vstřícné jednání s obyvateli v tomto území je klíčovým krokem k zdárné realizaci každé takové 

stavby. Současný odpor obyvatel Dluhonic k připravovaným záměrům je logickým důsledkem 

„silového řešení“ a absence jakéhokoliv vstřícného jednání. Klíčový podíl na této situaci má i město 

Přerov, které dosud zcela selhalo v roli moderátora diskuse mezi občany a investorem. Veškeré 

proběhlé veřejné prezentace (na většině jsem bylo osobně přítomen) měly charakter oznámení „jak to 

je vyprojektované“, prakticky s nulovou možností obyvatel se k čemukoliv vyjádřit. Jednalo se čistě o 

pasivní seznámení s hotovou věcí, s podtitulem „diskuse je zbytečná, námitky se předem zamítají“. 

Nejedná se tak o žádný specifický problém Dluhonic, takto bezohledný způsob komunikace by 

vyvolal odpor v jakékoliv obci, protože je v hrubém rozporu s obyčejnou slušností, ale i s jistým 

standardem komunikace mezi samosprávami, investory a občany, který se od roku 1989 do dnešní 

doby přeci jenom posunul výrazně dopředu. 

  

Zpracování urbanistické studie a zohlednění legitimního zájmu místních občanů v přípravě velkých 

stavebních investic, jehož iniciátorem a nositelem vždy musí být samospráva obce nebo města, by tak 

bylo narovnáním výše popsaného nedobrého stavu, a otevřelo by cestu k zdárné realizaci jak těchto 

staveb („D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov“ a „Žst. Přerov – 2 stavba“), tak i staveb následujících a 

navazujících, které by pomohly k zvýšení kvality života v této části města Přerova, a byly by proto 

obyvateli místní části Dluhonice s vysokou pravděpodobností výrazně lépe přijaty.  

 

 


