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Zastupitelstvo města Přerova na svém 6.zasedání dne 17. června 2019 přijalo usnesení: 

190/6/2/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Antonína Prachaře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zpracovat podrobnou strategii 

plnění požadavků občanů Dluhonic do příštího zasedání zastupitelstva včetně čerpání finančních 

prostředků z rozpočtu města a z rozpočtu SFDI. 

 

Předkládaný materiál reaguje na jednotlivé body a popisuje jednak reakce z odpovědí 

předsedy vlády ČR, případně Ministerstva dopravy, předsedy výboru místní části tak 

i ze strany městské samosprávy. Je to vstupní materiál pro další jednání jednak se 

zástupci státu i zástupci výboru místní části Dluhonice. Na podkladě dalších jednáních 

se budou požadavky i uváděné částky zpřesňovat. Částky uváděné pro město Přerov 

v této chvíli neznamenají, že půjdou všechny z městského rozpočtu. Bude snaha řešit 

finanční kompenzace přes usnesení vlády. 

Místní výbor v Dluhonicích reagoval na výzvu předsedy vlády ČR, po návštěvě Dluhonic 

6.11.2018 , k předložení kompenzací za újmu způsobenou umístěním dálnice D1 do obydlené 

části Dluhonic. Na podkladě ankety a veřejné schůze byl sestaven níže uvedený seznam 

kompenzací, který byl zaslán na Úřad vlády ČR panu premiérovi. 

1. Opravení poškozených komunikací v MČ Dluhonice – položením nového povrchu 

obrusné vrstvy 

2. Dokončení opravy chodníků - nahrazení stávající poškozené maloformátové dlažby 

novou zámkovou dlažbou (jako u I. etapy opravy chodníku). 

3. Finanční kompenzace všem majitelům rodinných domů, kteří jsou v tzv. ochranném 

pásmu dálnice.   

4. Aktualizování urbanistické studie MČ Dluhonice, vybudování přístupové komunikace a 

inženýrských sítí v rozvojovém území Za Humny a Na Trávníčku a tím umožnění 

výstavby RD zejména pro lidi postiženými stavbou D1. 

5. Vybudování cyklostezky se stezkou pro pěší, která spojí cyklostezku a stezku pro pěší 

na zrekonstruovaných dluhonských mostech s místní částí Dluhonice. 

6. Vybudování nového rodinného domu a souvisejících nemovitostí, jako náhradu za RD a 

související nemovitosti, které budou zlikvidovány realizací stavby dálnice D1, pro 

majitelku, těchto nemovitostí pí. JP. 

7. Vybudování cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem řeky Bečvy. 

8. Oprava – rekonstrukce komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. 

9. Rekonstrukce veřejného osvětlení – instalace úsporných LED osvětlovacích těles. 

10. Vybudování nové lávky v místě zničené lávky přes řeku Bečvu pro pěší a cyklisty. 

11. Opravy a rekonstrukce vnitřních prostor v kulturním domě v Dluhonicích, nutné pro 

jeho plnohodnotné užívání. 

12. Výstavba silničního podjezdu pod železniční tratí pro napojení ulice U Rozvodny 

v souvislosti s plánovaným zrušením železničního přejezdu nebo jiné vhodné náhradní 

řešení, které vylepší dopravní obslužnost této části Dluhonic v případě realizace 

stávajícího projektu SŽDC „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ 

13. Zvážit ukončení estakády D1 u železničního přejezdu dle dokumentace EIA z roku 

1999, když problém s likvidací sportoviště pominul (prodloužením valu na úkor 

zkrácení estakády). Trasa dálnice by se neměnila, ale toto řešení by snížilo hlukovou 

zátěž na rodinné domy, zejména ty které jsou nejblíže dálničnímu tělesu. 
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K bodu  1, 2) Opravení  poškozených komunikací v MČ Dluhonice – položením nového 

povrchu obrusné vrstvy. Dokončení opravy chodníků - nahrazení stávající poškozené 

maloformátové dlažby novou zámkovou dlažbou (jako u I. etapy opravy chodníku). 

 

Předpokládané náklady na rekonstrukci chodníků a komunikací v MČ Dluhonice 

Rekonstrukce chodníků by proběhla na ul. U Zbrojnice, Náves, K Nadjezdu a K Rokytnici ve 

výměře 1.719m2. V rámci této rekonstrukce bude provedeno zhutněné podloží, osazení 

nových obrubníků, pokládka nové zámkové dlažby a terénní úpravy. Cena za opravy 

chodníků je předběžně vyčíslena na 7.700.000,--Kč. 

Chodníky pro SFDI na ul. Náves jsou ve výměře 1.625m2, kdy předpokládaná cena opravy 

činní 7.300.000,-Kč. 

 

Oprava komunikací ve vlastnictví Statutárního města Přerova spočívá v odstranění a pokládku 

nové obrusné vrstvy. Předběžná cena opravy je vyčíslena na 5.000.000,-Kč. 

           ul. Školní                    935m2  

           ul. Na trávníčku      1.387m2 

           ul. K Rokytnici       2.235m2   - žádost o převod do vlastnictví Olomouckého kraje 

           ul. K Poli                   415m2  

            

 

Oprava komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje  

 ul. U Hřiště a Náves - odstranění a pokládku nové obrusné vrstvy ve výměře 5.091m2, 

předpokládaná cena opravy činní 5.000.000,-Kč  

 ul. K Rokytnici od ul. K Poli po konec KÚ směrem na Rokytnici – oprava bude zahrnovat 

zpevnění krajnice vozovky, odstranění a pokládku nové obrusné vrstvy. Předpokládaná cena 

za opravu komunikace ve výměře 4.712m2 je 20.000.000,-Kč. 

 

Předběžné vyčíslení finančních prostředků na opravu chodníků je 15.000.000,-Kč vč. DPH, 

oprava komunikací je odhadnuta na 30.000.000,-Kč vč. DPH. 
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K bodu 3) Finanční kompenzace všem majitelům rodinných domů, kteří jsou v tzv. 

ochranném pásmu dálnice.   

Z dopisu předsedy vlády České republiky: 

 

 

K bodu 4) Aktualizování urbanistické studie MČ Dluhonice, vybudování přístupové 

komunikace a inženýrských sítí v rozvojovém území Za Humny a Na Trávníčku a tím 

umožnění výstavby RD zejména pro lidi postiženými stavbou D1. 

 

Urbanistickou studii z roku 2005 v lokalitě Záhumení (39 rodinných domů)a Na Trávníčku 

(30 rodinných domů) lze dle požadavků výboru aktualizovat. K tomuto tématu bude jednání 

mezi předsedou výboru místní části a městem Přerovem. Aktualizace cca 300 000 Kč vč. 

DPH. 

Níže uveden odhad nákladů pro přípravu rozvojových území pro bydlení v rodinných domech 

dle původní studie. 
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Lokalita Na Trávníčku 
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Zdroj: urbanistická studie z roku 2005, cenové ukazatele stavebních prací pro rok 2019 

Cena je kalkulována z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2019. Odchylka skutečné 

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

odchylka je 15 %. 

 

 

Lokalita Na Trávníčku 

Technická infrastruktura 

Kanalizace DN 300, dešťová kanalizace DN 400, vodovod DN 100, Plynovod DN 100, 

kiosková trafostanice, kabelové vedení VN 22 kV, kabelové vedení NN, sdělovací kabely, 

cca 18,9 mil. Kč bez DPH, 22,9 mil. Kč vč. DPH 

Dopravní infrastruktura, komunikace 7013 m2, chodníky 1142 m2, cca 23,9 mil Kč bez 

DPH, 28,9 mil. Kč vč. DPH 

Výkupy pozemků cca 1420 m2, cca 0,7 mil.Kč vč. daně. 

Náklady 52,5 mil. Kč vč. DPH 
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Lokalita Záhumení 

Technická infrastruktura 

Kanalizace DN 300, dešťová kanalizace DN 400, vodovod DN 100, Plynovod DN 100, 

kiosková trafostanice, kabelové vedení VN 22 kV, kabelové vedení NN, sdělovací kabely, 

cca 22,4 mil. Kč bez DPH, 27,1 mil. Kč vč DPH. 

Dopravní infrastruktura, komunikace 6343 m2, chodníky 1219 m2, cca 21,9 mil Kč bez 

DPH, 26,5, mil Kč vč. DPH 

Výkupy pozemků cca 4110 m2  cca 2 mil. Kč vč. daně. 

Na podkladě dalších jednání je možné vybudovat pouze části území. 

Náklady cca 55,6 mil. Kč vč. DPH 

Odhad celkových nákladů na přípravu území obou lokalit dle studie z roku 2005- 108,4 mil. 

Kč vč. DPH. Při následných jednáních dojde k upřesnění požadavků zástupců výboru místní 

části a lze předpokládat, že by případně došlo k realizaci přípravy pouze části rozvojových 

území. 

 

K bodu 5) Vybudování cyklostezky se stezkou pro pěší, která spojí cyklostezku a stezku 

pro pěší na zrekonstruovaných Dluhonských mostech  s místní částí Dluhonice 

V roce 2007 začala příprava cyklostezky v části ul. Dluhonské . Byly vypracovány varianty 

(viz obr. níže). Začátek za Dluhonskými mosty, konec přejezd Dluhonice. Varianta 2 nebyla 

přijatelná pro Prechezu (odsouvání plotu a ani pro komisi). Byla připravována varianta 1, část 

stezky v oblouku v ul. Dluhonská byla odsunuta (zde Precheza nabízela městu 10-letý 

výhodný nájem s možností prodloužení). Tehdejší komise pro místní část s touto variantou 

souhlasila a připravila se v roce 2011 dokumentace pro územní rozhodnutí. Potom, ale nová 

komise toto odmítla z důvodu bezpečnosti cyklistů-odlehlost území, ženy a děti tam nebudou 

mít pocit bezpečí apod. Další příprava byla zastavena. V současné době jsou postavené nové 

Dluhonské mosty, komunikace na nich rozšířena na 7,0 metrů spolu s jednostranným 

chodníkovým pásem 1,5 metru. 

Tzn. pokud by se znovu jednalo o variantě 1, tak přes mosty by stezka musela být vedena na 

vozovce rozšířených mostů (zřejmě pouze s vyznačením cyklopiktogramů). 



9 
 

 

 

Odhad nákladů –dle přepočítané původní studie cca 9 mil. Kč bez DPH, 10,9 mil.Kč 

vč.DPH. Je nutné přeřešit vedení z důvodu kolize s realizací nadjezdu společností Správa 

železniční dopravní cesty (SŽDC). 

Státní fond dopravní infrastruktury by mohl poskytnout finanční prostředky do výše 85 % 

uznatelných nákladů 
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K bodu 6) Vybudování nového rodinného domu a souvisejících  nemovitostí, jako 

náhradu za RD a související nemovitosti, které budou zlikvidovány realizací stavby 

dálnice D1, pro majitelku, těchto nemovitostí pí. JP. 

Z dopisu předsedy vlády ČR 

 

 
 

Paní JP si vybrala pozemek viz níže 

 

 

 

Příprava 160 metrového úseku (komunikace a technická infrastruktura) cca 5,6 mil. Kč bez 

DPH, 6,8 mil.Kč vč. DPH.(chodník by se do stávajících ploch nevešel). 

K bodu 7) Vybudování cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem řeky Bečvy 

V roce 2013 se začala řešit stezka kolem řeky Bečvy, se začátkem u stezky u Prechezy. 

Ale toto řešení bylo v kolizi s protipovodňovými opatřeními Povodí Moravy. Dle Povodí 

Moravy by byl vybudován u Prechezy nový protipovodňový val a stezka by pak mohla 

vést v jeho koruně. Z této stezky by Dluhonice mohly být napojeny přes mimoúrovňovou 

lávku u rozvodny, která je ale oficiálně pro pěší-kolo oficiálně přes trať převést. Proto byly 
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snahy provést u rozvodny cyklopodjezd, který ale SŽDC ve své době striktně odmítlo a 

údajně se prověřilo, že realizace cyklopodjezdu není reálné. Ale tato trasa by byla 

koncipována jako turistická, bez osvětlení, které by orgány chránící životní prostředí 

nedovolily. 

 

Protipovodňové priority byly směřovány na nábř. Dr. Beneše a u Kazeta. Zpracovávají se 

projekty na opatření u tenisových kurtů a v prostoru jatek a elektrárny. V současné chvíli se 

projektují protipovodňová opatření pod jezem, dokumentaci je nutno upravit a zkoordinovat 

se stavbami státu –Dálnice D1(0136), rekonstrukce železniční stanice Přerov 2. stavba a 

s požadavkem Města vést v koruně hráze cyklostezku. 
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Náklady dle odhadu Povodí Moravy 

 

Náklady na pravém břehu cca 109,8 mil.Kč 

Cyklostezka po koruně hráze, šířka 3,0m, délka 1850 m. Případná svítidla 70 kusů. Odhad 

nákladů cca 12 mil. Kč bez DPH, 14,5 mil. Kč vč. DPH.  SFDI by mohlo zaplatit až 85% 

nákladů. 

Nutno jednat s Povodím Moravy, aby provedlo novou protipovodňovou hráz s cyklostezkou. 
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Synoptické vedení cyklostezek v prostoru Dluhonic 

 

K bodu 8) Oprava – rekonstrukce komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. 

ul. K Rokytnici od ul. K Poli po konec KÚ směrem na Rokytnici – oprava bude zahrnovat 

zpevnění krajnice vozovky, odstranění a pokládku nové obrusné vrstvy. Předpokládaná cena 

za opravu komunikace ve výměře 4.712m2 je 20.000.000,-Kč vč. DPH. 

 

Dojednat převedení komunikace do Olomouckého kraje a opravu s vyznačením cyklopruhu, 

či cyklopiktogramů a opravu realizovat z krajského rozpočtu. 

K bodu 9) Rekonstrukce veřejného osvětlení – instalace úsporných LED osvětlovacích 

těles 

1. celková délka současně nasvětlených ulic je 3. 400 metrů  

2. orientačně vychází 1 LED svítidlo (tento údaj ovlivňuje zatřídění komunikací, použitá 

výška stožárů a typ LED svítidla)  na každých 35 metrů   

3. z toho vychází cca 100 ks sloupů se svítidly LED + zemní kabeláž cca 3. 400 metrů  

4. předpokládaná cena (sloupy + LED svítidla + kabeláže)  … 100 x 75.000,00 Kč (průměrná 

cena za světelné místo) = 7.500.000,00 Kč bez DPH  

5. dále bude nutné rekonstruovat 2 x stávající rozvaděče VO (stávající - špatný strav) včetně 

nové regulace napětí, cena 200.000,00 Kč bez DPH  

6. déle zpracování příslušných projektových  dokumentací (v rozsahu pro územní řízení + 

realizační dokumentaci)  cca 200.000,00 Kč bez DPH  

7.  případná rezerva 100.000,00 Kč bez DPH 

 

Stezka kolem 

Bečvy 

Požadovaná 

lávka 
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Celkové odhadované finanční náklady jsou tedy ve výši 8.000.000,00 Kč bez  DPH, tj. 

9.680.000,00 Kč včetně 21% DPH.  

 

Pozn. Nejsou zde započítány případné náklady za služebnosti (věcná břemena) za umístění 

VO na cizích pozemcích.   

 

K bodu 10) Vybudování nové lávky v místě zničené lávky přes řeku Bečvu pro pěší a 

cyklisty. 

Odhad nákladů 25 mil.Kč vč. DPH. Srovnáno s lávkou pro pěší a cyklisty U Tenisu z roku 

2014-15 

 

K bodu 11) Opravy a rekonstrukce vnitřních prostor v kulturním domě v Dluhonicích, 

nutné pro jeho plnohodnotné užívání. 

Odhad nákladů cca 500.000,-Kč. Vč. DPH 

 

K bodu 12) Výstavba silničního podjezdu pod železniční tratí  pro napojení ulice 

U Rozvodny v souvislosti s plánovaným zrušením železničního přejezdu nebo jiné 

vhodné náhradní řešení, které vylepší dopravní obslužnost této části Dluhonic v případě 

realizace stávajícího projektu SŽDC „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ 

Z dopisu předsedy  vlády ČR z 13.5.2019 
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Odpověď předsedy výboru místní části 

Zatím jediným pozitivem je, že se za období od 16.4. 2019 do nynějška posunulo řešení bodu 

č.12 – Výstavba silničního podjezdu pod železniční tratí.  Přestože nesouhlasíme 

s argumentací záplav - nebudeme na vybudování podjezdu trvat. Po vysvětlení si situace se 

SŽDC od tohoto požadavku ustupujeme. Na stole je návrh náhradního oboustranně 

přijatelného řešení. 

 

K bodu 13) Zvážit ukončení estakády D1 u železničního přejezdu dle dokumentace EIA 

z roku 1999, když problém s likvidací sportoviště pominul (prodloužením valu na úkor 

zkrácení estakády). Trasa dálnice by se neměnila, ale toto řešení by snížilo hlukovou 

zátěž na rodinné domy, zejména ty které jsou nejblíže dálničnímu tělesu. 

 

Z dopisu předsedy vlády ČR z 13.5.2019 

 

 

Odpověď předsedy výboru místní části 

Násep místo estakády – netrváme na zrušení celé estakády, ale chceme její zkrácení tak, aby 

mostní uzávěra (která je největším zdrojem hluku) nebyla v blízkosti rodinného domu, který 

zůstane v těsné blízkosti dálničního tělesa. Myslíme si, že zahrnutí této změny, při troše dobré 

vůle, by nemuselo znamenat prodloužení povolovacího procesu stavby dálnice D1.  
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V souvislosti s bodem č. 13 se však musím důrazně ohradit proti komentáři, který Vám 

poskytlo Ministerstvo dopravy, potažmo ŘSD. Podle původního návrhu, cca z roku 2000, 

byla předmětná část dálnice umístěna na náspu. To by však znamenalo nejen likvidaci 

stávajícího hřiště, ale také prakticky likvidaci přístupu na sportoviště. Proto jsme tenkrát, kdy 

nebylo vůbec ve hře vybudování nového sportoviště na jiném místě, požadovali umístění 

dálničního tělesa na estakádu. Situace se však cca před čtyřmi lety změnila, když se objevil 

návrh a příslib na vybudování nového sportoviště na jiném místě v Dluhonicích. Tím se 

logicky objevil náš požadavek na původní variantu náspu, která je z hlediska omezení dopadů 

na obyvatele způsobených provozem dálnice mnohem lepší. To, že tuto (původní) variantu 

nezahrnulo ŘSD do zahájeného územního řízen, když pominul důvod „záchrany původního 

hřiště“, je problémem ŘSD. 

Reakce Ministerstva dopravy z přílohy dopisu předsedy vlády ČR z 6.6. 2019 
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Rekapitulace nákladů 

Bod Náklady 

celkem  

v mil. Kč 

Náklady 

Město  

v mil. Kč 

Náklady Ol. 

Kraj  

v mil. Kč 

Dotace 

SFDI  

v mil. Kč 

Povodí 

Moravy  

v mil. Kč 

1 komunikace 10  5 5   

2 chodníky 15 8,8  6,2  

3 fin. kompen.      

4. rozv. území 108,4 108,4    

5 cyklostezka 10,9 1,7  9,2  

6 Dům J.P.  6,8 (infr.)    

7 cykl. Bečva 124,3 2,2  12,3 109,8 

8 K Rokytnici 20  20   

9 veř. osvětl. 9,7 9,7    

10 nová lávka 25 25    

11 kult.dům 0,5 0,5    

12 podjezd      

13 estakáda      

Celkem 323,8 168,1 25 27,7 109,8 

Pozn. Dotace ze SFDI představují ideální příklad 85% z uznatelných nákladů. V přípravě 

počítat raději tyto náklady k tíži městu. 

 

Je nutno zdůraznit, že uvedené ceny jsou orientační vycházející buď z cenových 

ukazatelů nebo ze zkušeností s obdobnými akcemi. Slouží jako podklad pro další průběh 

jednání se státními orgány i pro určité přehodnocení části požadavků. Částky v bodě 4 

jsou uvedeny pro realizaci celkové přestavby území dle studií, lze předpokládat, že dojde 

k případné realizaci části rozvojového území. Zástupci výboru místní části dne 6. srpna 

vznesli požadavek na přípravu části území  Záhumení pro výstavbu rodinných domů. 

 

K uvedeným kompenzacím je třeba ještě poznamenat, že probíhají jednání ohledně 

vybudování náhradního hřiště pro TJ Sokol Dluhonice, kde v této chvíli by město Přerov 

investovalo 6 266 600,-Kč bez DPH, 7 582 586,-Kč vč. DPH. ŘSD by se podílelo částkou 

22 745 400,-Kč bez DP, 27 521 937,-Kč vč. DPH. 
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Návrh dalšího postupu: 

1. Jednání se zástupci ŘSD k finančním kompenzacím  

2. Jednání s předsedou místního výboru o představě aktualizace  urb. studií a představě 

částečné přípravy rozvojových území a k přehodnocení části svých požadavků vzhledem 

k výši odhadovaných nákladů 

3. Jednání s Povodím Moravy, společností Precheza, SŽDC ohledně přípravy cyklistických 

stezek 

4. Jednání se zástupci Olomouckého kraje ohledně opravy silnice III/01857 a silnice 

K Rokytnici 

 

 

Jednání mezi vládním zmocněncem a městem probíhají již od závěru roku 2018, jednání 

ohledně kompenzací od dubna 2019, poslední jednání mezi vedením města Přerova, vládním 

zmocněncem, generálním ředitelem ŘSD a ředitelem ŘSD-závod Brno proběhlo 10. července. 

Bylo předběžně dohodnuto, že odhadované částky budou ještě analyzovány z pozice ŘSD a 

bude snaha řešit tyto kompenzace přes usnesení vlády ČR. Předpokládá se i další návštěva 

pana premiéra v Dluhonicích. 

 


