
Zápis z 7. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  5. 9. 2019 
 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

  

Omluven: Ing. Rostislav Hlávka 

Hosté:  
 

Program jednání:  

 1. Zahájení 

 2. Investiční záměr V. a M. P. 

 3. Urbanistická studie – Rozvojová území 

 4. Kompenzace – stav po projednání v zastupitelstvu 

 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 

Manželé V. a M. P. požádali o projednání svého investičního záměru na k.ú. Dluhonic v MV. 

Manželé P. představili záměr postavit sklad a výhledově i fit centrum s občerstvením na konci 

bývalého kravína.  

MV upozornil na možné komplikace spojené s logistikou v této části Dluhonic, nicméně s tímto 

investičním  záměrem souhlasí. 

Bod 3 

- Dne  6.8. 2019 proběhlo jednání na MMP k bodu č.4 seznamu kompenzací – Urbanistická 

studie – zaměřené na rozvojová území Za Humny a Na trávníčku. Za MV se jednání zúčastnili O. 

Boráň a R. Hlávka, za MMP ing. Navrátil, uvolněný radní, ing. Gala, ved odb. rozvoje, ing. 

Dohnal, ved. odb. majetku,  ing. Kadlec, ing.  Škubalová, ing. Zlámal (všichni odbor rozvoje).   

Byla projednána rozloha a situování rozvojových území v obou lokalitách – Za Humny a  Na 



Trávníčku.  Zástupci MMP informovali o odhadech investičních nákladů na vybudování dopravní 

a technické infrastruktury pro obě lokality v maximalistickém rozsahu. Vzhledem k vysokým 

částkám  těchto nákladů,  zástupci MV Dluhonice navrhli v této fázi realizaci pouze 1. části 

rozvoj. území Za Humny, kde je i reálný odkup pozemků. Jedná se pouze o 2 parcelní čísla  - 606 

a 607, přičemž majitel pozemku p.č. 607 je ochoten jednat o výkupu. S majitelkou pozemku p.č. 

606 by měl odbor majetku zahájit jednání o výkupu. 

Bylo dohodnuto, že pro lokalitu Na Trávníčku bude prozatím postačovat připravované 

komunikační propojení a technická infrastruktura (vč. přípojky plynu) pro stavbu nového 

sportovního areálu TJ Sokol Dluhonice, z.s. 

V duchu bodu č.4 Kompenzací MV Dl. požaduje zpracování aktualizace urbanistické studie z r. 

2005, která bude zahrnovat nejen aktualizaci rozvojových území, ale i ostatních částí studie. 

Jedná se zejména dopravní obslužnost a ochranu životního prostředí  v Dluhonicích v návaznosti 

na nové stavby ŘSD a SŽDC. 

Bod 4 

Zastupitelstvo MP na svém zasedání dne 26.8. 2019 projednalo a vzalo na vědomí materiál 

rekapitulující průběh komunikace mezi předsedou vlády ČR a MV Dluhonice a kde byly 

kvantifikovány jednotlivé kompenzace.  

Za MV Dl. se tohoto jednání zúčastnil O. Boráň a J. Metelka, za MD ČR zmocněnec D.Čermák. 

O. Boráň seznámil MV s tímto dokumentem a podal informaci o průběhu projednávání tohoto 

bodu programu zastupitelstva MP. V diskuzi na jednání zastupitelstva vystoupil předseda  MV 

O. Boráň a reagoval  na některé  diskuzní příspěvky, které byly vůči dluhonským občanů velmi 

nepřátelské – zejména slova o vydírání z úst zastupitelky Netopilové.  

Tento bod programu zastupitelstva byl ale nakonec schválen všemi hlasy přítomných ve znění: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí strategii plnění požadavků občanů 

Dluhonic 

Bod 5 

Pokračují zemní práce na akci - rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba. Poškozený – přerušený 

propustek u dráhy v ulici K Nadjezdu je již opraven. Nutno hodnotit kladně vstřícnost  

zhotovitele při projednávání tohoto poškození a rychlost opravy. 

Další problém nastal při zemních pracech v dalším úseku – nahrnutí zeminy na ploty, 

v některých případech i jejich poškození. O. Boráň projednal rovněž se zhotovitelem - byla 

deklarována připravenost k odstranění těchto poškození. Byla přijata kritika ze strany MV na 

špatnou komunikaci s majiteli těchto pozemků a přislíbená náprava.  V tomto smyslu 

informoval předseda MV ( e- mail ze 16.8. 2019) dotčené majitele zahrad. 

 

Bod 6  Různé: 

-   MV schválil žádost Z. M. o rozšíření vjezdu na pozemek – kladné stanovisko zasláno na 

oddělení  dopravy odb. majetku MMP  23.8. 2019. 



- Na náhradní stanoviště kontejnerů 1 000 lit.  byl konečně doplněn kontejner na směsný 

odpad. 

Bod 7   Úkoly pro členy výboru MČ:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

01/7/2019 Projednání  urychlené opravy nebezpečné výtluky u 
přejezdu v Dluhonicích. 

J. Metelka 
6.9. 2019 

02/7/2019 Zveřejnění – vyvěšení dokumentů: 
- Místní úprava provozu v ul. Školní 
- Umístění kontejnerů na kovy 
- Senior sympozium 
- Harmonogram přistavování velkých kontejnerů 
- Plagát na nebezpečný odpad 

R. Hlávka 
Do 10.9. 2019 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

01/7/2019 - Aktualizace urbanistické studie Dluhonice ( viz 
bod 3 tohoto zápisu) 

Odbor rozvoje MMP 
r. 2019 - 2020 
 

02/7/2019 - Aktualizace nájemní smlouvy na kulturní dům 
v Dluhonicích mezi SPKD a MMP 

Odbor majetku MMP, 
SPKD v Dluhonicích 
do 31.12. 2019 

 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

…/1/2019   

 

Bod 10 Závěr 

Příští schůze MV bude 3.10. 2019 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  10.9.2019  

 


