
Zápis z 8. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  3. 10. 2019 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

 Ing. Rostislav Hlávka 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

 1. Zahájení 

 2. Výtluka na komunikaci u železničního přejezdu 

 3. Rozvojové  území Za Humny 

 4. Kompenzace – současný stav projednávání 

 5. 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 a provedl kontrolu 

zápisu z minulého jednání. 

 

Bod 2  Výtluka na komunikaci u železničního přejezdu 

Nadměrným provozem, zejména nákladních vozidel, se objevila výtluka na křižovatce ulic U 

Hřiště a Předmostská u žel. přejezdu. Zástupce MV J. Metelka dal první podnět na MMP 

k odstranění této překážky silničního provozu cca 20.8. 2019. Radní T. Navrátil přenesl 

požadavek opravu na SSOK  (Správa silnic Olomouckého kraje).  SSOK však tento problém 

neřešila s odůvodněním, že bez několikadenního uzavření komunikace neumí (!?) tento 

problém řešit, že  to opraví až při úplné výluce na trati až cca 20.10. 2019 -  a tím to pro ně 

skončilo. MV ale upozorňoval na stále se zhoršující situaci u přejezdu, kdy se výtluka stále 

zvětšovala, některé kamiony ji měly problém projet a  tím hrozilo nebezpečí, že nebudou moci 

včas opustit prostor přejezdu. MV situaci považoval za vážnou a opakovaně požadoval co 

nejrychlejší řešení tohoto problému alespoň provizorní opravou. I s přispěním sdělovacích 

prostředků ( reportáž Televize Přerov s.r.o – z 18.9. 2019) byla výtluka konečně (byť provizorně) 



24.9. 2019 opravena. Definitivní oprava je plánována při úplné výluce na trati 19. – 20.10. 2019, 

kdy bude uzavřena i ul. Předmostská. 

MV konstatoval, že dopravní situace na této křižovatce u železničního přejezdu je stále velmi 

špatná. I přes mírné zlepšení po umístění značek Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t vznikají stále 

nebezpečné situace. Část řidičů tento zákaz nerespektuje a naprosto chybí jeho vynucování ze 

strany policie. 

 

Bod 3  Rozvojové území Za Humny 

O. Boráň e-mailem z 10.9. 2019 na ved. odboru majetku MMP ing. Dohnala vznesl dotaz na 

vývoj situace s odkupem pozemků p.č. 606 a 607. Následně e-mailem z 11.9. 2019 požádal 1. 

náměstka  MMPr M. Záchu o zahájení jednání s majiteli pozemků o odkupu. 

MV požaduje  tento bod kompenzací za jeden z nejdůležitějších. To proto, aby se mohla 

realizovat výstavba nového RD pro majitelku domu, který musí ustoupit dálnici. A také z toho 

důvodu, že nebude možno splnit bod č.3. Kompenzací a to finanční odškodnění majitelům 

rodinných domů, které se octnou v ochranném pásmu dálnice a to ani majiteli vily č.p. 152,  

který se ocitne se svými nemovitostmi v bezprostřední blízkosti dálničního tělěsa. MV proto 

schvaluje již dříve diskutovaný návrh: rezervovat v rozvojovém území Za Humny dvě stavební 

místa pro majitele vily č.p. 152 za nadstandardně výhodných podmínek. 

V souvislosti s přípravou projektu „Rozvojové území Za Humny“ jednali zástupci MV O. Boráň a 

J. Metelka dne 30.9. 2019 s majitelkou pozemku p.č. 606 a dne 2.10. 2019 s majitelem vily č.p. 

152. 

 

Bod 4  Kompenzace – současný stav projednávání 

6.9. 2019 odešel z MMPr dopis na Ministerstvo dopravy ( dále MD ) k rukám ministra – Žádost 

k dořešení plnění požadavků občanů Dluhonic. 

4.10. 2019 proběhlo jednání s vládním zmocněncem D. Čermákem, kterého se zúčastnili za MV 

O. Boráň a J Metelka. Pan Čermák podal informaci o stavu projednávání  „Žádosti“ ( viz výše ) na 

MD a o  dalším postupu  při zajištění vlastního financování. Do 31.10. 2019 by měl odejít z MD 

příslušný materiál do vlády. Očekává se, že pro financování kompenzací bude vládou schválena 

účelová dotace. Byl projednán další postup při řešení stěžejních bodů kompenzací. 

 

Bod 5  Rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba 

 -  Byly zahájeny práce na nadjezdu v blízkosti železničního přejezdu vedle ul. Předmostská. 

- Na 19. a 20.10. 2019 je plánována úplná výluka na trati a s tím související uzavření žel. 

přejezdu a ulice Předmostská. 



 

Bod 6  Různé: 

- Vzhledem k tíživé dopravní situaci v MČ Dluhonice MV projednal na MMPr možnost parkování 

pro majitele os. aut na obecních pozemcích před svými domy. Jedná se o ty majitele os. aut, 

kteří nemají možnost zaparkovat na svém pozemku. Zaparkovat bude možno pouze v těch 

místech, kde je dostatečný prostor mezi chodníkem a obrubníkem vozovky. 

Jednání proběhlo dne 25.9.2019 u 1. náměstka primátora p. Záchy, za účasti zástupce odboru 

majetku a městské policie. 

- Na žádost SPKD ( Společnosti pro kulturní dům v Dluhonicích) MV podpořil na MMPr 

požadavek SPKD  na změnu smlouvy, zejména pokud se týká financování provozu KD a jeho 

veřejně prospěšných funkcí. Úvodní jednání v této věci proběhlo na MMPr dne 25.9.2019. 

- MV projednal žádost MMP o stanovisko k vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu  na pozemcích p.č. 375/7 a p.č. 1243 a p.č. oba v k.ú. Dluhonice -  stavby vjezdu, 
přípojky vody a splaškové kanalizace k plánované novostavbě RD na p.č. 1246/2 v k.ú. 
Dluhonice na ul. K Poli pro p. Vladimíra Pecha. MV nemá připomínek. 

- Členové MV S. Bouchalová a R. Zlámal podali informaci o návštěvách seniorů – jubilantů. 

  Tyto návštěvy se setkávají s velmi kladným ohlasem a MV v nich bude pokračovat. 

 

Bod 7   Úkoly pro členy výboru MČ:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

03/8./2019 Dále se aktivně účastnit procesu 
realizace „Kompenzací“ v rozsahu 
působnosti MV. 

O. Boráň, J. Metelka 
průběžně 

   
 

 

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 MMPr 
r. 2019 - 2020 
 



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

Odbor majetku MMPr, 
SPKD v Dluhonicích 
do 31.12. 2019 

03/8./2019 - Přijmout takové  opatření, aby řidiči 
dodržovali dopr. značku Zákaz vjezdu 
vozidel nad 3,5 t  pro zákaz vjezdu  do 
Dluhonic ze strany od Prechezy a tím 
zamezit vzniku nebezpečných situací na 
železničním přejezdu . 

Radní pro dopravu ing. 
Navrátil 

 

 

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 7.11. 2019 v 17.30 hod  

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  5.10. 2019  


