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Zapsal: Ing. Gala  
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PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Aktualizace urbanistické studie Dluhonice 

 

Úvodem byl vysvětlen vznik urbanistické studie v roce 2005. Byla podkladem pro změnu územního 

plánu, následně pak pro nový územní plán a zohledňovala se hluková studie, která byla k přípravě 

rekonstrukce železniční stanice. V územním plánu jsou dvě lokality Záhumení, Na Trávníčku. 
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Pan Boráň vzpomenul výstavbu Prechezy, kdy v této souvislosti zaniklo v Dluhonicích cca 40 

rodinných domů a zazněl požadavek, že tato  místní část dotčená průmyslovou výrobou, dálnicí a 

stavbou železnice, požaduje přípravu nějaké části území pro výstavbu rodinných domů. Tím se zamezí 

odlivu občanů z místní části. 

Lokalita Záhumení 

Po následné diskuzi byl upřesněn 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 cca 32,5 mil Kč vč. DPH. Majitel pozemku p.č. 607 je 

ochoten jednat o výkupu. 

 

Navrhované komunikace  

Navrhovaná zástavba 
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Lokalita Na Trávníčku 

Úvodem byl vznesen požadavek na rozšíření možné výstavby rodinných domů po jižní straně na 

prodloužené komunikaci Na Trávníčku, v místě kde je dnes v územním plánu rodinná rekreace. Byla 

by to náhrada za plochu, kde by mělo být hřiště TJ Sokol. 

Bylo vysvětleno, že právě tato lokalita byla v roce 2005 předmětem úpravy v novém územním plánu, 

právě na základě hlukové studie ze železnice nebyla využita k možnému zastavění rodinnými domy. 

Navíc provést změnu územního plánu s přidáním další výstavby je problematické vzhledem k ust. § 55 

odst. 4 stavebního zákona, že nejsou zastavěny všechny plochy dané územním plánem a pro 

zdůvodnění dalšího vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

Nakonec bylo dohodnuto, že prozatím bude postačovat komunikační propojení a technická 

infrastruktura, která se předpokládá pro stavbu nového hřiště TJ Sokol. 

 

Závěr: Město Přerov se bude zabývat vznesenými požadavky, bude prověřena navrhovaná úprava 

studie Záhumení. 

 

 

 

 


