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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Požadavky místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou komunikace D1 0136 

Říkovice - Přerov 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí informace o činnostech týkajících se místní části Dluhonice v souvislosti s 

výstavbou komunikace D1 – 0136 Říkovice – Přerov týkající se těchto oblastí: 

  

1. Investice do sociálního zařízení kulturního domu Dluhonice 

  

2. Výkupu pozemků p.č. 606 a p.č.607 v k.ú. Dluhonice pro přístup do rozvojové lokality Za 

Humny 

  

3. Investice do rozvojové lokality Za Humny spočívající v přípravě technické a dopravní 

infrastruktury 

  

4. Smlouvy o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi statutárním městem 

Přerov a ŘSD ČŘ 

  

5. Přípisu ministerstva dopravy ze dne 2.10.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje na základě požadavku místního výboru 

schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 



Důvodová zpráva: 

V srpnu letošního roku proběhlo jednání za účasti zástupců statutárního města Přerova a místní části 

Dluhonice ve věci ujasnění požadavků stanovených jako kompenzace k realizaci stavby 0136 

Říkovice – Přerov. Ze strany místní části Dluhonice byly vzneseny tyto požadavky: 

  

1) V současné době již sociální zázemí (toalety) v kulturním domě v Dluhonicích neodpovídají 

hygienickým požadavkům. Z tohoto důvodu navrhují rekonstrukci. Na základě tohoto požadavku a na 

základě projednání v poradě vedení objednal odbor MAJ zpracování projektové dokumentace na 

rekostrukci sociálního zařízení kulturního domu Dluhonice. 

  

2) Pozemky p.č. 606 a p.č.607 v k.ú. Dluhonice tvoří jediný možný přístup do rozvojové lokality pro 

bytovou výstavbu. Z tohoto důvodu místní výbor navrhnul statutárnímu městu Přerov převod těchto 

pozemků ze soukromého vlastnictví do vlastnictví statutárního města Přerov a tím umožnit rozvoj této 

lokality. Na základě tohoto požadavku MAJ oslovil vlastníky s požadavkem na vyjádření. Po obdržení 

stanoviska bude věc předložena orgánům obce k projednání. 

  

3) Lokalita Za Humny - požadavek místní části k přípravě dopravní a technické infrastruktury v 

lokalitě Záhumení. Z původní studie by se případně zrealizovala pouze část komunikačního propojení 

s možností výstavby po východní straně. Znamenalo by to výkup pozemků p.č. 606 a 607 v celkové 

rozloze 7093 m2 a následné vybudování dopravní a technické infrastruktury. Hrubý cenový odhad s 

výkupem pozemků včetně vybudování infrastruktury cca 32,5 mil Kč vč. DPH.  

4) V rámci stavby D1 - 0136 Říkovice – Přerov dojde k dotčení stávajícího sportoviště Dluhonice. V 

rámci náhrad ŘSD hodlá vybudovat nové sportoviště na pozemcích statutárního města Přerov. ŘSD 

navrhlo trojstrannou dohodu mezi vlastníkem sportoviště Sokolem Dluhonice, který by byl zároveň i 

investorem, statutárním městem Přerov jako investorem části infrastruktury a ŘSD jako investorem 

zbylé části. S ohledem na problematické ustanovení týkající se smluvních pokud odmítl Sokol 

Dluhonice tuto dohodu akceptovat. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že Sokol Dluhonice souběžně 

převede bezúplatně stávající sportoviště Dluhonice do vlastnictví statutárního města Přerova a 

souběžně uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu pozemků tvořících nové 

sportoviště s tím, že po vypršení záruky tyto budou bezúplatně převedeny do vlastnictví Sokolu 

Dluhonice. Zároveň bude touto dohodou uzavřena smlouva o centralizovaném zadávání veřejných 

zakázek mezi statutárním městem Přerov a ŘSD ČR kdy administrátorem zakázky bude ŘSD ČR. 

Všechna jednání probíhala za účasti či s vědomím zástupců místní části Dluhonice.  

  

  

5) Dne 2.10.2019 byl na statutární město Přerov doručen dopis Ministerstva dopravy, který informuje 

o probíhajících jednáních ve věci zajištění finančních prostředků pro financování navrhovaných 

kompenzačních opatření. Viz. příloha  

 

 


