
Zápis z 1. jednání místního výboru místní části Dluhonice ze dne  4. 3. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Ing. Rostislav Hlávka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Volba členů a předsedy Místního výboru místní části Dluhonice  
(dále MV) a volby zástupce do Výboru pro místní části 

3. Volba zástupce MV do Společnosti pro kulturní dům v Dluhonicích 

4. Dopravní situace v MČ Dluhonice v souvislosti s uzavírkou ul. Polní v 
Přerově 

5. Dopravní stavby na území MČ Dluhonice 

6. Kompenzace pro MČ Dluhonice – viz návštěva předsedy vlády ČR 
v Dluhonicích 6.11. 2018 

7. Různé 

8 Úkoly pro členy MČ 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Zasedání zahájil p. Oldřich Boráň a seznámil přítomné s programem zasedání 

Bod 2 

Na základě požadavku MM Přerova byla 11.2. 2019 provedena volba kandidáta na předsedu 
MV a člena Výboru pro místní části mezi zvolenými kandidáty na členy MV. 
Výsledek volby byl 12.2. 209 oznámen na MM Přerova. 
Na zasedání zastupitelstva města Přerova konaného dne 25.2. 2019 byl zvolen s účinností od 
1.3. 2019 MV v tomto složení: Oldřich Boráň – předseda, Jaromír Metelka, Radek Zlámal, 
Simona Bouchalová, Ing. Rostislav Hlávka.  
Zároveň byl zastupitelstvem zvolen Oldřich Boráň do Výboru pro místní části. 
V případě nepřítomnosti předsedy p. Oldřicha Boráně, ho bude zastupovat člen MV 
p. Jaromír Metelka. 



Bod 3 

Byla provedena volba zástupce MV do Společnosti pro kulturní dům v Dluhonicích. 

Zvolen byl p. Jaromír Metelka. 

Bod 4 

Byly projednány předpokládané dopady do dopravní situace v MČ Dluhonice v období od 

11.3. do 30.6. 2019 během uzavírky ul. Polní v Přerově. MM Přerova bude požádán o 

provedení dopravně – technických opatření vzhledem k reálné hrozbě přesunutí výrazné 

části zejména osobní dopravy na komunikaci, která vede středem Dluhonic směrem 

k Rokytnici a zpět. 

Dopis na radního pro dopravní stavby ing. Navrátila s kopií na primátora a 1. náměstka 

připraví O. Boráň, přílohy – grafické znázornění úprav připraví R. Hlávka. Dopis bude odeslán 

do 6.3. 2019. 

Bod 5 

MV si jako jednu z priorit stanovil řešení dopadů připravovaných dopravních staveb na území 

MČ Dluhonice na její občany. Vzhledem k tomu, že město Přerov je účastníkem řízení při 

schvalování těchto staveb, žádáme vedení města o předložení rekapitulace současného 

stavu. To se týká především staveb na železničním koridoru a stavby dálnice D1, vč. synergie 

těchto dopadů na životní prostředí a dopravní obslužnost v Dluhonicích. 

MV požaduje po vedení města předložení urbanistické studie, která bude zahrnovat rozvoj 

místní části  a řešení dopravní obslužnosti celé MČ Dluhonice, s promítnutím dopadů 

způsobených výstavbou dálnice D1 a stavbami na železničním koridoru. 

 

Bod 6 

MV projednal výzvu premiéra Babiše občanům Dluhonic při jeho návštěvě v této MČ dne  

6.11. 2018, týkající se stavby dálnice D1 na území MČ Dluhonice. 

Premiér Babiš připustil, že stávající trasa D1 mohla být v minulosti vyprojektovaná u Dluhonic 

jinak, nicméně prohlásil, že není možné už v této fázi trasu měnit.  Občanům Dluhonic poté 

sdělil: „Rád bych našel řešení, které by vyhovovalo alespoň částečně všem. Apeluji na občany 

Dluhonic, aby souhlasili s trasou tak, jak je už schválená. Zároveň bych rád slyšel, jaká 

kompenzace by byla pro ně přijatelná, co by od státu požadovali, abychom zmírnili dopad na 

jejich život“.  

MV považuje toto prohlášení premiéra jako veřejný příslib se kompenzacemi zabývat. Proto, 

po projednání s občany (vč. ankety), návrhy na kompenzace předsedovi vlády předloží. 

MV je toho názoru, že dálnice D1 brutálně zasáhne do života občanů MČ Dluhonice a je 

přesvědčen, že odpovídající kompenzace za tuto újmu je zcela na místě. 

 



Bod 7  Různé: 

- Předseda MV O. Boráň přednesl informaci o schůzce, kterou měl s Ing. Davidem Čermákem, 

koordinátorem dopravních projektů při ministerstvu dopravy dne 26.2. 2019. Schůzka se 

týkala dopravních staveb v MČ Dluhonice a stěhování sportovního areálu. 

 

- O.Boráň dále informoval o zápise z jednání týkajícího se rovněž  dopravních staveb v MČ 

Dluhonice, které proběhlo 14.12. 2018 na MM Přerova. Zúčastnili se ho Ing. Navrátil (MM 

Přerova),  Ing. Čermák (koordinátor doprav. staveb min. dopravy) a Ing. J. (zástupce 

Dluhonic). 

V tomto zápisu je uvedeno m.j. stanovisko Ing. Navrátila ke kompenzacím pro občany 

Dluhonic, v němž omezuje počet priorit – kompenzací na 5, z nichž jedna už je náhrada 

sportoviště dotčeného výstavbou D1. Toto je naprosto nepřijatelné.  Premiér Babiš 

dluhonským občanům kompenzace žádným počtem neomezil, druh a počet kompenzací 

vzejde z projednání s občany v místní části a ty pak bude MV adresovat přímo k rukám 

premiéra s kopií na MM Přerova.  

 

- Ze zápisu ze 14.12. 2018 dále vyplývá, že je stále v platnosti projet SŽDC, který po uzavření 

železničního přejezdu k rozvodně,  likviduje dopravní obslužnost  pro 8 rodin v bytové 

zástavbě v ulici U Rozvodny a pro jednu firmu zabývající se kovovýrobou rovněž v ulici  

U Rozvodny. Navrhované projekční řešení – pouze lávka pro pěší s komplikovaným výstupem 

do vrchní úrovně vlastní lávky a nahrazení veřejné obousměrné komunikace účelovou 

komunikací s jedním jízdním pruhem ve velké blízkosti kolejí – to se jinak, než likvidací 

dopravní obslužnosti nazvat nedá. Žádáme vedení města Přerova, ať jako účastník řízení 

koná a chrání oprávněné zájmy jeho občanů. Je třeba neprodleně situaci řešit s cílem 

zachovat dopravní obslužnost pro tuto část Dluhonic.  Doufáme, že vedení města nedopustí, 

aby se opakovaly fatální chyby -  stejné jako u přípravy výstavby dálnice D1 v úseku Dluhonic. 

 

Bod 8  Úkoly pro členy výboru MČ:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

…/1/2019   

 

 

 

 

 



Bod 9 Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

…/1/2019   

 

Bod 10  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

…/1/2019   

 

Bod 11 Závěr 

Příští schůze MV bude cca za 1 měsíc. Termín upřesní O. Boráň. 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  5.3.2019   

  

 


