
Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne 13. 12. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Radek Zlámal 

  

  

Omluven: Simona Bouchalová, Ing. Rostislav Hlávka 

Hosté: B. Z., F. H. 

 

Program jednání:  

1. Zahájení 

2. Situace na železničním  přejezdu 

3. Rekonstrukce žst. Přerov 2. stavba 

4. Kompenzace – současný stav projednávání 

5. Opravy – rekonstrukce chodníků 

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  Situace na železničním přejezdu 

Republiková policie provádí občasný dohled nad dodržováním zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t 

ve směru od Prechezy. Počet kamionů, které tento zákaz porušují, se snížil. 

MV řešil obnovení vodorovného značení v ulici Předmostská ( viz komunikace mezi členem MV 

J. Metelkou a radním T. Navrátilem). 

 

Bod 3  Rekonstrukce žst. Přerov 2. Stavba 

Cca od 6.12. začalo přemísťování zeminy nákladními automobily na hlavní komunikaci 

v Dluhonicích.To mělo za následek  značné znečisťování povrchu této komunikace. Situaci MV 

výbor řešil už v sobotu 6.12. a následně v dalších dnech ( viz komunikace J. Metelky se 



zástupcem hlavního stavbyvedoucího p. Machem). Bylo přislíbeno pravidelné čištění 

komunikace. Situaci řešil MV výbor i s odd. dopravy MMP ( komunikace O. Boráně s ved. odd. 

dopravy p. Salabou). Navážení by mělo být v letošním roce ukončeno 18.12. (závěrečným 

důkladným očištěním). 

  

Bod 4  Kompenzace – současný stav projednávání 

Situace se od posledního jednání MV nijak zásadně nezměnila. 13.12. 2019 proběhla 

komunikace mezi zmocněncem D. Čermákem a zástupci MV O. Boráněm aj. Metelkou. 

Z této komunikace vyplynulo, že hlavní část financování bude realizována ze SFDI a prostředky 

půjdou přes Olomoucký kraj. Definitivní model financování je upřesňován, nicméně cílem je, 

aby prostředky byly načerpány začátkem r. 2020. O realizaci kompenzací a konkretizaci 

financování by měl být v lednu 2020 podepsán dokument mezi zástupci ministerstva dopravy, 

olomouckého kraje, města Přerova a MV Dluhonice. 

Co nejdříve je nutno zahájit přípravu jednotlivých projektů ( bodů kompenzací) tak, aby mohly 

být zpracovány harmonogramy  jejich realizace v prvních měsících r. 2020.   

 

Bod 5  Opravy – rekonstrukce chodníků 

MV projednal plánovanou opravu, resp. rekonstrukci chodníků ( viz bod. 2. Kompenzací) 

v souvislosti s chybějícími parkovacími místy pro osobní automobily. MV „tlačí“ na majitele 

motorových vozidel, aby neparkovali na úzké místní komunikaci, na které je zejména ve 

špičkách velmi silný provoz a kdy vznikají nebezpečné kolizní situace. 

Obyvatelé naší MČ v mnoha případech oprávněně  argumentují, že nemají kde parkovat. 

MV zpracuje návrh vhodných jednoduchých parkovacích míst (zatravňovací dlaždice) na místech 

mimo vozovku. Tomu by byla přizpůsobena i výsadba vhodných okrasných dřevin (podél 

komunikace). 

 

Bod 6  Různé: 

-  V programu 10. zasedání zastupitelstva města Přerova je bod 3.2.2. – úplatný převod nem. 
věci z majetku SMP – pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice. Stanovisko k tomu převodu MV 
nepředkládal – nebylo MMP vyžádáno. 
Stanovisko k tomu převodu MMP požadoval v r. 2017 po bývalém místním výboru, který 
stanovisko nepředložil, čímž se po uplynutí jednoho měsíce považuje tento postoj za souhlasný. 
Z důvodu jednání ve věci ceny se dostal MMP s projednáváním až do letošního roku. 
 
 



- MV podpořil žádost Společnosti pro Kulturní dům v Dluhonicích o poskytnutí dotace na provoz 

KD ve výši 59.800,- Kč s cílem, aby tato dotace nebyla hrazena z peněz „na hlavu“ pro naši 

MČ(viz e-mail  předsedy O. Boráně na 1. náměstka primátora M. Záchu z 5.12. 2019). 

- MV projednal s p. Bronislavem Zábojem situaci s parkováním na nádvoří KD po změně 
dopravního značení (2 místa pro volné parkování, 4 místa pro parkování s povolením SPKDD). 
Pan B. Z. vysvětlil, že jeho vozidla na tomto parkovišti nepovoleně neparkují a naopak novou 
úpravu přivítal. Do budoucna jsme se dohodli na včasnější komunikaci tak, aby se předešlo 
zbytečným nedorozuměním. 

- MV projednal stížnost p. F.H. na znečišťování komunikací v posledních dnech. 
Bylo vysvětleno, že místní výbor situaci v rámci svých možností řeší (viz bod 3. tohoto zápisu) a 
nutí stavební firmu k důkladnému čištění vozovky. 

 

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 
splněno 

05/10 /2019 Připravit návrhy na ořezy stromů a keřů vč. projednání 
kácení tují v ul. Náves s majiteli blízkých domů 

O. Boráň, R. 
Zlámal 
31.12. 2019 

06/10/2019 Připravit podklady pro návrh parkovacích míst v ulicích, 
kde se bude provádět oprava – rekonstrukce chodníků 

R. Hlávka 
31.12. 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 
splněno 

 

 

 

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 16.01. 2020 v 17.00 hod  

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  15.12. 2019 


