
Zápis z 3. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  2. 5. 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 veřejné schůze konané 5.4. 2019   

 3. Dopis na předsedu vlády z 16.4. 2019 

 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. Různé 

 7. Úkoly pro členy MČ 

 8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

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

Bod 2 

Veřejná schůze se konala ve velkém sále KD Dluhonicích dne 5.4. 2019 za hojné účasti 

obyvatel naší místní části. Byly projednány všechny body programu, uvedeného na 

pozvánkách. Hlavním bodem programu byly Kompenzace za újmu způsobenou umístěním 

dálnice D1 do obydlené části Dluhonic. Občané byly seznámeni s výsledky ankety. Z těchto 

výsledků vyplývá, že se nadpoloviční většina obyvatel  vyjádřila ke kompenzacím souhlasně a 

označila jednotlivé priority. 

Bod 3 

V návaznosti na výsledky ankety a jednání veřejné schůze v MČ Dluhonice byl 16.4. 2019, po 

projednání v MV, odeslán dopis na předsedu vlády  s kopií na primátora MMP a zmocněnce 

ministerstva dopravy p. Davida Čermáka (viz příloha). 



Bod 4 

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

neuspokojivá, zejména na křižovatce u želez. přejezdu. Po další kolizní situaci (opětovné 

ulomení závory) předseda MV O. Boráň požádal dopisem z 24.4. 2019 primátora o naléhavou 

schůzku v této věci (viz příloha). Schůzka proběhla 26.4. 2019 za účasti radního T. Navrátila 

a ředitele městské policie O. Teriakiho.  Ze strany vedení města bylo sděleno, že trvalý dohled 

policie nemůže zajišťovat  městská  policie, že to je věcí republikové policie, která neplní 

tento svůj závazek. Primátor slíbil, že tuto záležitost znovu projedná s příslušným vedoucím 

pracovníkem republikové dopr. Policie.  Jediným pozitivním  výsledkem byl příslib instalace 

kamery pro monitorování tohoto úseku. 

 

Bod 5 

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

výrazné zhoršení dopravní obslužnosti ul. U Rozvodny proběhlo dne 11.4. 2019 jednání se 

zástupci investora SŽDC, za přítomnosti zmocněnce ing. Čermáka a předsedy MČ O. Boráně. 

Byla řešena otázka podjezdu na místo lávky a příjezdová komunikace ve smyslu připomínek 

MV na MMP pro stavební řízení. Zástupci SŽDC trvají na realizaci zpracovaného projektu.  

Argumentaci o nereálnosti realizace podjezdu požadoval O. Boráň doložit zpracováním 

alespoň jednoduché studie. Studie byla předložena a projednána na dnešním zasedání. 

Vyplývá z ní, že realizace podjezdu by byla v kolizi s dalšími dopravními návaznostmi. 

Pokud se týká přístupové komunikace: po projednání s obyvateli bytových domů v ul. U 

Rozvodny nebude MV dále požadovat  přemístění příjezdové komunikace na železničním 

svršku. I v případě menších povodní by totiž  cesta umístěná dále, ale níže od kolejí byla pod 

vodou. Jako kompenzaci by dotčení občané brali možnost příjezdu po zpevněné polní cestě od 

nádraží, která bude navazovat na nově budovaný nadjezd. Toto by zástupci SŽDC označeno 

za reálné a předběžně slíbeno. 

  

Bod 7  Různé: 

- Kácení rizikových stromů – pí. Doupalová zaslala dne 18.4. 2019 souhlasné stanovisko 

s kácením (Oznámení o kácení dřevin). Kácení provede SDH Dluhonice. 

- Parkování za Kulturním domem – parkoviště na nádvoří KD v ul. Školní – žádost na odbor 

dopravy MMP. 

-  Pacht – MV dává souhlasné stanovisko k žádosti pí. P.Š. o pacht části pozemku p.č. 805/6 

v k.ú. Dluhonice. 

 

 

 



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 6.6. 2019.  

 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  10.5.2019   

  

 


