
Zápis z 5. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  4. 7. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Ing. Rostislav Hlávka 

 Simona Bouchalová 

  

Omluven: Radek Zlámal 

Hosté:  

 

Program jednání:  

 1. Zahájení 

 2. Kompenzace 

 3. Opravy komunikací 

 4. Sečení travnatých ploch  

 5. Parkování před rodinnými domy v Dluhonicích 

 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 

Po medializaci této kauzy – zdá se - se pohnuly ledy. 17.6. 2019 proběhlo další jednání u 

primátora MMP za přítomnosti radního T. Navrátila, vedoucího odboru rozvoje P. Galy a za 

MV se účastnil O. Boráň a J. Metelka. Byly diskutovány dopisy mezi předsedou vlády a MV. 

Projednalo se všech 13 bodů, které požaduje MČ Dluhonice. 

Probíhají kompenzace v souvislosti s rekonstrukcí žst. Přerov 2. stavba, t.j. úprava a zpevnění 

polní cesty a cesty po hrázi u Bečvy od žel. stanice Dluhonice k bytovým domům v ul. U 

Rozvodny.  O. Boráň 19.6. 2019 jednal na MMP ve věci zpevnění krajnice v ul. U Rozvodny, 

které zajistí SŽDC v rámci výše uvedené akce. 

 

 

 



Bod 3 

Akutní opravy komunikací.  J. Metelka uplatnil požadavky na TS MMP.  Naše požadavky 

vyřešeny operativně – vstřícně. 

 

 

Bod 4 

Sečení travnatých ploch bylo vráceno TS MMP. Kdo z občanů si bude chtít před svou 

nemovitostí trávu sekat sám, učiní tak před termínem sečení prováděném TS. MV zveřejní 

tyto termíny ( sdělené pí. Haluzíkovou) na vývěsce MV a místním rozhlase. 

Bod 5 

Parkování osobních automobilů před rodinnými domy. V souvislosti ze zvýšeným provozem 

v naší MČ bude MV apelovat na občany, ať odstavují auta – parkují se svými automobily 

mimo vozovku. MV si je vědom, že ne všichni občané mají možnost parkovat na svém 

pozemku. V této souvislosti bude občanům MV doporučovat parkování na obecním pozemku 

(mimo vozovku) před svým domem. 

Když je tato situace tolerována MP v ulici K Rokytnici  - měla by být tolerována i v ostatních 

částech naší MČ. Případné kolize bude řešit s MP O. Boráň a J. Metelka. 

Bod 7  Různé: 

- Blokové čištení je prováděno 2x za rok. Je ho nutno ale na TS MP objednat – bude 

zajišťovat  J. Metelka u p. Haluzíkové. Bude nutno toto čištění objednat na zač. září (druhý 

víkend v září jsou v Dluhonicích hody). 

- O. Boráň pourguje dodání černého kontejneru na směsný domovní odpad na dočasné 

stanoviště naproti RD B. 

 

 

 

 

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 1.8. 2019.  

 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  11.7.2019  

 

  

  

 


