
Zápis z 9. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne  7. 11. 2019 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

 Ing. Rostislav Hlávka 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Situace na železničního přejezdu 

3. Urbanistická studie  Dluhonice 

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 

 

Bod 1 

Zasedání zahájil p. Oldřich Boráň a seznámil přítomné s programem zasedání a provedl kontrolu 

zápisu z minulého jednání. 

 

Bod 2   Situace na železničním přejezdu 

MV řešil s MMP vyhrocenou situaci na železničním přejezdu v době výluky na trati, kdy závory 

byly 20 – 30 min zavřeny, fronty čekajících automobilů se neúnosně prodlužovaly ve všech třech 

směrech křižovatky  a při krátkém otevření závor vznikaly na přejezdu kriticky nebezpečné 

situace. MV se seznámil s dopisem ( e-mailem)  O. Boráně na radního ing. Navrátila s kopií na 

primátora a 1. náměstka primátora z 18.10. 2019. V dopise byla celá situace podrobně popsána  

a byla důrazně požadována přítomnost policie, která by měla  dopravu na křižovatce u přejezdu 

dozorovat a v případě potřeby usměrňovat, aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací na 

přejezdu. Nasazení městské policie nebylo neakceptováno, vedení MMP po projednání 

s republikovou policií dohodlo její občasný dohled. A to i poskočení výluky, aby byl dodržován 

zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t ve směru od Prechezy. K částečnému zklidnění situace to přispělo, 

řidiči ( i po skončení výluky ) začali více respektovat zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t ve směru od 

Prechezy. MV však upozorňuje, že jakmile se policie u přejezdu přestane objevovat, situace se 



určitě znovu zhorší a můžeme počítat a dalšími kolizními situacemi a s dalšími uraženými 

závorami.  

Komunikace na křižovatce je opravena  - je nutno obnovit vodorovné značení v ulici 

Předmostská, aby nákladní automobily nenajížděly až těsně k přejezdu. 

 

Bod 3  Urbanistická studie  Dluhonice 

Dne 25.10. 2019 proběhlo na MMP  jednání týkající se aktualizace urbanistické studie. 

Jednání se za MV zúčastnili p. Oldřich Boráň, Ing. Rostislav Hlávka a p. Jaromír Metelka, 

za MMP Ing. Pavel Gala - ved. odb. koncepce a strategického rozvoje, ing. Lenka Škubalová – 

odb. koncepce a strateg. rozvoje a Ing. arch. Vanda Ciznerová – Urbanistické středisko Brno. 

Byl projednán další postup v rozvojové lokalitě Na Trávníčku a Záhumení a byl projednán  

požadavek MV – zakomponovat do území všechny dopravní stavby  v aktualizované podobě. 

Lokalita Na Trávníčku 

Požadavek na rozšíření možné výstavby rodinných domů po jižní straně na prodloužené 

komunikaci ul. Na Trávníčku a ul. K Nadjezdu, v lokalitě dnes v územním plánu vymezené pro 

rodinnou rekreaci je možné řešit až po realizaci rekonstrukce koridorové trati ČD na základě 

měření skutečné hlukové zátěže. Tento požadavek nebude předmětem aktualizace studie. 

(Z 6.8.2019: 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 pro zdůvodnění dalšího vynětí ze ZPF s ohledem, že nejsou zastavěny všechny 

plochy dané územním plánem. 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.) 

Lokalita Záhumení 

Bude ponechán návrh proluky z ul. K Rokytnici a její navazující propojení východním směrem 

pro případné budoucí zpřístupnění trati Panské Záhumení. 

Návrh parcelace bude řešen pro možnost využití pozemků p.č. 606 a 607 pro umístění místní 

komunikace (v souladu s původní studií z r. 2005) a rodinných domů v 1. etapě  - tedy 

přizpůsobit návrh parcelace rozměrům uvedených pozemků. 

(Z 6.8.2019: 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.) 

 

 



Do území budou zakomponovány všechny navrhované, územně a stavebně povolené 
dopravní záměry: 
     

1. Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov (investor ŘSD ČR, Závod Brno) 
- hlavní trasa (těleso dálnice a estakáda nad Bečvou, chemičkou, železnicí a východním 

okrajem Dluhonic)  
- související vodohospodářské stavby a úpravy stávajících vodních toků (potok od rybníka 

v Předmostí a Bečva)  
2. Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba (investor SŽDC, Stavební správa východ, Olomouc) 
- SO 12-19-04  Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634 silniční nadjezd v ulici K 

Nadjezdu (u výpravní budovy), včetně demolice stávajícího mostu 
- SO 12-18-02  Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace k sil. nadjezdu v km 186,634 k 

novému mostu v ulici K Nadjezdu (u výpravní budovy) 
- SO 12-19-07  Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124 lávka pro pěší v ulici U 

Rozvodny 
- SO 12-17-02  Výhybna Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 186,124 - zrušení  v 

ulici U Rozvodny 
- SO 12-18-01  Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace po zrušení žel. přejezdu, ev. km 

186,124 v ulici U Rozvodny 
- SO 12-18-03  Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měnírně souběžná místní 

komunikace (MK) k měnírně ČEZ Distribuce a související práce 
- SO 12-19-01 Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 185,743 = km 1,032 (1S)=km 

1,033 (2S) propustek pod souběžnou MK k měnírně 
- SO 12-34-01 Výhybna Dluhonice, PHS v km 185,500 - 186,435 protihluková stěna 

Dluhonice 
- SO 11-19-04 t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571 lávka pro pěší v ulici 

Dluhonská 
- SO-11-17-02  t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 185,610 - 

zrušení v ulici Dluhonská 
- SO 11-18-02  t.ú. Přerov - Dluhonice, úprava komunikace po zrušení žel. přejezdu, ev. km 

185,610   v ulici Dluhonská 
- SO 11-19-03_1  t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338 silniční nadjezd v 

ulici Dluhonská 
- SO 11-19-03_2  t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338 - přeložka 

melioračního příkopu  pod silniční nadjezd v ulici Dluhonská (potok od rybníka 
v Předmostí) 

- SO 11-18-01  t.ú. Přerov - Dluhonice, nová komunikace k sil. nadjezdu v km 185,338 
(vč.násypů) příjezd k silničnímu nadjezdu v ulici Dluhonská 

- SO jsou seřazeny od západu k východu (zleva doprava) 
- + další SO např. propustky pod železničním tělesem výhybny Dluhonice a objekty na dráze  

 

Bude zakomponováno variantní řešení účelové komunikace pro obsluhu rozvodny a 
bytových domů v ul. U Rozvodny – alternativní napojení z připravovaného silničního 
nadjezdu v km 186,634 k výpravní budově – obsluha bytových domů z ul. K Nadjezdu ze 
západní strany (vyvolává do budoucna s případným přehodnocením ploch pro výstavbu 
rodinných domů změnu územního plánu města). 



Bod 4    Kompenzace – současný stav projednávání 

K dnešnímu dni nebyla účelová dotace ještě vládou schválena. Zajištění vlastního financování je 

nyní řešeno na ministerstvu dopravy. Částka cca 150 mil. Kč by měla být uhrazena ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury a malá část z rozpočtu města Přerova. Do vlastního procesu 

financování vy měl vstoupit také Olomoucký kraj.  

Byl  projednán současný stav přípravy řešení  jednotlivých bodů kompenzací. 

Na zasedání dne 11.10. 2019 Zastupitelstvo města Přerova projednalo a vzalo na vědomí : 

1. Investice do sociálního zařízení kulturního domu Dluhonice (bod 11. Kompenzací). 

     Odbor majetku  MMP objednal zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci  

      sociálního  zařízení kult. domu. 

2.  Odbor majetku  MMP oslovil vlastníky pozemků p.č. 606 a 607 v k.ú. Dluhonice 

     s požadavkem na vyjádření k zájmu MMP tyto pozemky koupit. (bod 4. Kompenzací). 

3.  Vybudování dopravní a technické infrastruktury v části rozvojového území Záhumení. 

      Hrubý cenový odhad vč. výkupu pozemků je cca 32,5 mil Kč (bod 4. Kompenzací). 

Rada města schválila dne 7.11. 2019 záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

pozemků  p.č. 606 a 607 do vlastnictví  statutárního města Přerova. 

 

Bod 5  Rekonstrukce žst. Přerov 2. Stavba 

Pokračují práce na nadjezdu v blízkosti železničního přejezdu vedle ul. Předmostská, na 

přístupové komunikací k rozvodně a dalších objektech.  

Pro současnou tíživou dopravní situaci v Dluhonicích, kterou významně zhoršuje špatně 

průchodný žel. přejezd,  je nyní prioritní dokončení nadjezdu v blízkosti železničního přejezdu 

vedle ul. Předmostská. Termín jeho dokončení – únor 2021 – by měl být dodržen 

 

Bod 6   Různé 

- MV vznesl dotaz na MMP, týkající se reálného odhadu termínu zprovoznění obou směrů v ulici 

  Polní, které by znamenalo částečné zlepšení dopravní situace v Dluhoinicích 

  Dle  Ing. Navrátila, radního pro dopravní stavby  to nebude dříve jak v 08/2021, neboť musí být  

  napřed dokončeno mimoúrovňové křížení se žel. tratí. 

- MMP požaduje provedení inventur majetku, o kterém nový MV nevěděl a který mu nebyl 

 řádně předán. R. Hlávka bude kontaktovat bývalého předsedu MV a bude provedeno dohledání  

tohoto majetku a jeho řádné předání za účasti pracovnílů MMP. 

- MV projednal žádost MMP o stanovisko k udělení souhlasu se stavbou a uzavřením smlouvy o 
budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v majetku města – 
p.č. 1243 a p.č. 375/7 v k.ú Dluhonice  pro  Bc.V.P. a D.P. 
MV nemá připomínek. 
 



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 

04/9/2019 Připravit odpověď na požadavek MMP, 
týkající se e-mailových schránek. 

Ing. Hlávka 
08.11. 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 

04/9/2019 - obnovit vodorovné značení v ulici 
Předmostská po opravě povrchu 
komunikace na křižovatce u žel. 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 

   

 

Bod 10   Závěr 

Příští schůze MV bude 5.12. 2019 v 17.30 hod  

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  7.11. 2019 


