
Zápis z 2. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  3. 4. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Ing. Rostislav Hlávka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Vyhodnocení ankety  „Kompenzace občanům místní části 

Dluhonice, postižené stavbou dálnice D1“ 

3. Příprava veřejné schůze pro občany Dluhonic 

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

v Přerově  

5. Dopravní stavby na území MČ Dluhonice – Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2.stavba 

6. Společnost pro kulturní dům v Dluhonicích 

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 

Anketní listy vč. pozvánky na veřejnou schůzi  rozdali členové MV do všech domácností 

v Dluhonicích.  Anketní listy obsahovaly 13 bodů – kompenzací, které navrhl MV a volná 

místa pro návrhy občanů. Občané byli vyzváni, ať sami označí priority k jednotlivým bodům 

a eventuálně doplní body – kompenzace další.  Bylo rozdáno celkem 141 ank. listů a 

odevzdáno bylo 72 listů, což představuje účast cca 51 %.  Po vyhodnocení ankety bylo 

stanoveno pořadí jednotlivých kompenzací 1. až 13. 

 

 



Bod 3 

MV projednal organizaci  první veřejné schůze s občany. Schůze byla svolána na 5.4. 2019 do 

velkého sálu KD v Dluhonicích.  

 Program schůze: -  Představení nového místního výboru 

                             -  Hlavní cíle a problematika, na kterou se chce MV zaměřit 

                             -  Kompenzace občanům MČ Dluhonice 

                             -  Různé                  

                             -  Diskuze 

obdrželi občané na pozvánkách. 

Schůzi bude řídit předseda MV O. Boráň, ozvučení sálu – R. Hlávka, příprava sálu – R. 

Zlámal, S. Bouchalová. R. Hlávka bude prezentovat výsledky ankety, J. Metelka vystoupí 

k dopravní situaci v Dluhonicích. 

Bylo rozhodnuto, že na tuto první veřejnou schůzi,  nebudou zváni zástupci MM Přerova. 

 

Bod 4 

MV se seznámil s dopisem předsedy MV O. Boráně „Dopravní situace v MČ Dluhonice v 

souvislosti s uzavírkou ul. Polní v Přerově“  na radního T. Navrátila s kopií na primátora a 1. 

Náměstka ze 6.3. 2019. Bylo konstatováno, že naše předpoklady dopadů se bohužel naplňují a 

požadavky MV na MMP na zmírnění dopadů se plní velmi pomalu nebo vůbec. Zejména 

situace na křižovatce u železničního přejezdu se stává ve špičkách velmi nebezpečnou a 

vyžaduje rychlé řešení. Předseda bude v tomto smyslu jednat s vedení MMP. 

 

Bod 5 

V souvislosti s investicí  „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ na území naší MČ“ a tím 

výrazné zhoršení dopravní obslužnosti ul. U Rozvodny se předseda MČ O. Boráň obrátil 

dopisem z 11.3. 2019 na primátora MMP. Z odpovědi z 12.3. 2019 vyplývá, že MMP se již 

v minulosti snažilo změnit – bohužel neúspěšně a další kroky MMP neplánuje  v této věci 

podnikat. Jistá naděje se rýsuje po krocích, které podnikl koordinátor dopravních staveb 

ministerstva dopravy ing. Čermák. 11.4. 2019 proběhne jednání za účasti zástupců investora 

SŽDC, tak uvidíme jestli je reálné tento projekt změnit vč . podjezdu pro cyklisty a pěší. 

Bod 6 

Člen MV  J. Metelka  podal informaci k situaci ve  Společnosti pro kulturní dům 

v Dluhonicích po jeho volbě předsedou této společnosti. 

 

Bod 7  Různé: 

- Byly dohodnuty termíny schůzí MV Dluhonice a to 1. čtvrtky v měsíci – v letním období od 

 18.30 v zimním období od 17.00 hod. 



- J. Metelka předložil některé náměty na zlepšení situace s parkováním a území naší MČ. 

- Předseda MV O. Boráň přednesl informaci – seznámení s činností výboru pro místní části a 

s termíny konání schůzí tohoto výboru v r. 2019 a to: 23.5., 18.7., 19.9. a 21.11. 

  

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 2.5. 2019.  

 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  13.4.2019   

  



 


