
Zápis z 6. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  1. 8. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Ing. Rostislav Hlávka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

 1. Zahájení 

 2. Kompenzace 

 3. Úpravy dopravního značení 

 4. Úpravy zeleně kolem komunikací 

 5. Zemní práce na akci - 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 

 - Na 6.8. 2019 je naplánováno jednání na MMP k bodu č.4 seznamu kompenzací – 

Urbanistická studie – rozvojová území Za Humny a Na trávníčku. Za MV se zúčastní O. 

Boráň a R. Hlávka. MV bude akcentovat přípravu první poloviny rozvojového území Za 

Humny v návaznosti na nově budované RD. 

- O. Boráň podal informaci o jednání z gen. ředitelem  ŘSD ing. Kováčikem dne 10.7. 2019. 

Při jednání byla podána informace o dopadech výstavby chemických závodů na Dluhonice 

v 60. letech v kontextu chybně vyprojektované dálnice v 90.letech předpokládající znovu 

bourání v naší místní části. GŘ uvedl, že poznatky z tohoto jednání budou využity pro 

zpracování materiálu na ministerstvu dopravy, který půjde do vlády. Při jednání z úst GŘ 

zaznělo, že kdyby se kompenzace řešili v závěru loňského roku, kdy nebyla situace se stáním 

rozpočtem tak napjatá, bylo by možno uvažovat s výrazně vyšší celkovou částkou na 

účelovou dotaci, kterou by vláda schvalovala. 



- O. Boráň a J. Metelka podali informaci o jednání se zmocněncem MD D. Čermákem a 

radním MP  T. Navrátilem.  Byl projedná aktuální stav v řešení jednotlivých kompenzací. 

K bodu č. 10. – Lávka přes Bečvu byla přislíbena pomoc při změření délky lávky, resp. 

Vzdálenosti mezi hranami obou základů. 

 

Bod 3 

Požadavky na úpravy dopravního značení jsou po vyjasnění a vzájemném odsouhlasení 

řešeny na odboru dopravy MMP – v nejbližších dnech se očekává schválení. 

(Parkování ul. Školní a úprava doby zákazu stání před KD). 

 

Bod 4 

Byl projednán e-mail  pí. Doupalové z MMP z 1.8.2019 , týkající se úpravy zeleně kolem 

komunikace, týkající se úpravy zeleně zasahující do komunikace, úpravy lípy u kříže na Návsi 

a odstranění suchých thují kolem komunikace ( provedou Technické služby). 

 

Bod 5 

Pokračují zemní práce na akci - rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba. R. Hlávka objevil 

poškozený – přerušený propustek u dráhy v ulici K Nadjezdu. 

 

Bod 7  Různé: 

- R. Hlávka udělá fotodokumentaci poškozeného propustku ( viz. bod 5.). O. Boráň projedná s 

investorem a zhotovitelem sjednání nápravy. 

- Byla podána informace z Technických služeb MP – Harmonogram přistavování 

velkoobjemových kontejnerů  s upozorněním na to, že do těchto kontejnerů patří pouze 

objemný odpad  a ne elektrospotřebiče, pneumatiky, nebezpečné odpady nebo stavební suť. 

 

 

 

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 3.10. 2019.  

 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  9.8.2019  

 

  

  

 


