
Zápis z 4. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  10.6. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Ing. Rostislav Hlávka 

 Radek Zlámal 

  

Omluven: Simona Bouchalová 

Hosté:  

 

Program jednání:  

 1. Zahájení 

 2. Kompenzace  Dálnice D1 - stanovisko k odpovědím předsedy vlády 

 3. Úprava dopravního značení v ulici Náves  

 4. Úprava dopravního značení v ulici  Školní 

 5. Úprava zákazu stání před Kulturním domem v ul. Náves 

 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 

Na dopis MV MČ Dluhonice ze 16.4. 2019 obdržel MV odpověď předsedy vlády z 13.5. 

2019. V této odpovědi, kterou připravilo MD – ŘSD, závod Brno, vůbec nevyplynula 

připravenost státu kompenzace realizovat, zejména chybělo uvedení zdrojů financování 

deklarované státní pomoci. Dne 20.5. 2019 se proto uskutečnilo jednání u primátora MMP za 

účasti radního T. Navrátila, náměstka hejtmana Olomouckého kraje P. Vrány  a za MV se 

účastnil O. Boráň a J. Metelka. Bylo konstatováno, že odpověď z úřadu vlády skutečně 

nevede k realizaci kompenzací, neboť MMP nemůže tyto položky hradit ze svého rozpočtu. 

Nicméně MMP ústy primátora nadále deklarovalo připravenost k realizaci jednotlivých 

kompenzací v případě zajištění zdrojů financování. Bylo dohodnuto, že O.Boráň zpracuje 

stanovisko k tomu k tomuto dopisu z 13.5. 2019. Tento dopis byl vypracován 20.5. 2019 a 

odeslán k rukám premiéra 21.5. 2019 . V tomto dopise bylo reagováno na nepřesnosti a 

předpokládaná  nedorozumění v odpovědi předsedy vlády z 13.5. 2019 s pozitivním závěrem  

- vírou v to, že bude nalezena společná řeč. Do doby reakce z vlády na tento náš dopis z 20.5. 



2019 byla dohodnuta zdrženlivost vůči médiím, aby se vytvořil prostor pro pozitivní 

přehodnocení stanoviska vlády ( potažmo MD – ŘSD). 

Odpověď předsedy vlády došla 6.6. 2019 a byla pro MV velkým zklamáním – vůbec s ní 

nevyplynuly reálné zdroje financování ani konkretní kroky, které budou činěny pro realizaci 

slíbených kompenzací. 

Usnesení: 

MV schvaluje zveřejnění obou dopisů z úřadu vlády a obou dopisů MV na stánkách MV a 

médiím sdělení o aktuální situaci s kompenzacemi. 

 

Bod 3 

Na základě podnětů občanů, týkající se velmi problémového parkování v ul. Náves v úseku 

kolem kaple, byl zaslán požadavek na úpravu dopravního značení na MMP, odbor dopravy. 

Ze stanoviska odboru dopravy vyplývá, že ulice by v tomto úseku musela být jednosměrná se 

zákazem zastavení a prostor před kaplí není možno označit jako parkoviště. Navíc dodávku a 

montáž toto dopravního značení ( cca 30 – 40 tis Kč) by si musel MV hradit sám ze svého 

rozpočtu „Na hlavu“. 

Usnesení: 

MV neschvaluje tuto změnu dopravního značení. Tato změna by se nakonec obrátila proti 

občanům bydlícím v této části Dluhonic ( zákaz zastavení). Problémové parkování v tomto 

úseku lze postihovat podle vyhlášky i bez dopravního značení. Před uplatňováním sankcí 

budou zde parkující občané upozorněni na tuto situaci místním výborem ( O. Boráň, J, 

Metelka). 

Bod 4 

Neúnosná situace s blokování parkovacích míst v ulici Školní v blízkosti Kulturního domu, 

byla řešena s odborem dopravy MMP.  

Usnesení: 

Po projednání s odborem dopravy MMP budou 4 místa označena P reserve s povolením 

SPKD a dvě místa jako veřejně přístupná parkovací místa. 

 

Bod 5 

Úprava zákazu stání před Kulturním domem v ul. Náves bude provedena pro prodloužení 

času parkování na tomto parkovišti. Stávající zákaz stání je od 07.00  do 19.00 hod. 

Navrhovaná změna: zákaz stání Po – Pá od 06.00 do 16.00 ho a v So od 06.00 do 10.00. 

Usnesení: 

Odbor dopravy MMP bude v tomto smyslu požádán o změnu. 

 

 



Bod 7  Různé: 

 

- Upozornit pí. Doupalovou na to, že některé plochy nechtějí občané séct (M. K…) 

- Oprava, vyčištění autobusových zastávek v ul. Náves 

-  Proběhlo zastřihnutí živého plotu v ul. U Hřiště 

 

- Umístěn vývěsní skříňky na kapli – MV schvaluje úhradu ze svého rozpočtu 

- MV schvaluje bezplatný pronájem popelnic 120 l na plasty a papír do jednotlivých RD za 

   podmínky, že zůstanou na několika místech 1000 l kontejnery 

- Vyfrézování pařezů po letošním kácení na pozemku MMP v blízkosti nemovitosti 

   p.  B. P. 

 

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 4.7. 2019.  

 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  19.6.2019   

  

 


