
Zápis z 11. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne 13.2. 2020 

Místo jednání: Úřadovna Dluhonice 

Přítomni: Oldřich Boráň 

 Jaromír Metelka 

 Ing. Rostislav Hlávka 

 Simona Bouchalová 

 Radek Zlámal 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

 1. Zahájení 

 2. Kompenzace – současný stav projednávání 

 3. Cyklostezka se stezkou pro pěší  Přerov – Dluhonice, ul. Dluhonská 

 4. Opravy – rekonstrukce chodníků 

 5. Rozvojové  území Za Humny 

 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  Kompenzace – současný stav projednávání 

Dne 10.2. 2020 proběhlo na hejtmanství Olomouckého kraje jednání za účasti hejtmana p. Oklešťka, 

jeho náměstka pro dopravu Ing. Růžičky, primátora MP Ing. Měřínského, radního Ing. Navrátila, 1. 

náměstka ministra dopravy ing. Čočka, ředitele SFDI Ing. Hořelici, Ing. Vrány, poslance PS ČR a 

zmocněnce MD Ing. Čermáka. Za MV se jednání zúčastnili O. Boráň a J. Metelka. Předmětem jednání 

bylo dořešení modelu financování kompenzací pro Dluhonice. Bylo konstatováno, že budou uvolněny 

finanční prostředky ze SFDI ve výši 132 mil Kč na kompenzace dle seznamu schváleného 

zastupitelstvem města Přerova dne  26.8. 2019. Vlastní financování proběhne prostřednictvím 

Olomouckého kraje. Bylo dohodnuto, že bude zpracován harmonogram, obsahující plnění 

jednotlivých úkolů k naplnění kompenzačních opatření. 

 



Bod 3  Cyklostezka se stezkou pro pěší  Přerov – Dluhonice, ul. Dluhonská 

MMP – Odbor koncepce a strag. rozvoje předložil studii proveditelnosti této stavby. Studie byla 

zpracována ve 3 variantách. Místní výbor upozorňuje, že studie hovoří pouze o cyklostezce. 

Požadována byla ale cyklostezka se stezkou pro pěší ( viz bod č. 5. Kompenzací). Je proto nutno 

studii v tomto smyslu upravit na stezku pro chodce a cyklisty – smíšenou. 

 

Bod 4   Opravy – rekonstrukce chodníků 

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

konkrétní úseky vhodné pro vyprojektování jednoduchých parkovacích míst pro osobní auta na 

nístech mimo vozovku. Návrh bude předložen na MMP. 

 

Bod 5  Rozvojové  území Za Humny 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo dne 3.2. 2020 koupi pozemků p.č. 606 a 607 v k.ú. 

Dluhonice pro  rozvojového území Za Humny pro výstavbu rodinných domů ( viz bod č. 4 

kompenzací).  Byly projednány návrhy na změnu velikosti jednotlivých stavebních míst tak, aby 

každé stavební místo mělo min. 700 m2.  Dále byla projednána situace vniklá změnou postoje 

některých potenciálních majitelů těchto budoucích stavebních míst. 

 

Bod 6  Různé 

-  MV projednal a schválil částku 3 500,- Kč na dětský karneval v Dluhonicích pořádaný Svazem 
   žen. 
 
- MV projednal a doporučil ke schválení žádost M.P, týkající se pachtu části pozemku p.č. 805/6  

  o výměře 480 m2 za účelem zahrádkářské činnosti a žádosti o nájem tohoto pozemku o výměře     

 20 m2 za účelem parkování automobilu . 

- MV projednal a doporučil ke schválení žádost p. F.H. na likvidaci nefunkčního sloupu veřejného 
osvětlení u RD na adrese U Hřiště 139/16. 

- MV projednal a doporučil ke schválení žádost p. M.P. o instalaci dopravního zrcadla, 
umožňujícího bezpečný výjezd na ulici U Hřiště z uličky mezi domy čp/čo  62/10 a 204/12. 

- MV projednal návrh kácení dřevin, který byl postoupen na MMP. 

- MV vzal na vědomí informaci předsedy SPKD J. Metelky o probíhající projektové přípravě 
rekonstrukcí a oprav v kulturním domě ( viz bod 11. Kompenzací). 



- MV projednal stížnost obyvatel v ulici U Rozvodny na poškozené úseky upravené polní cesty od 
bývalého dluhonského nádraží, jakožto jediné přístupové cesty k jejich domovům v případě výluk 
na železnici. Situaci bude řešit předseda MV O Boráň s hlavním stavbyvedoucím fy Eurovia 
 Ing. Červinkou. 
 

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 

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

splněno 

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

splněno 

07/11/2020 Poškozené úseky upravené polní cesty od bývalého 
dluhonského nádraží byt. domům v ul. U Rozvodny (viz 
Různé v zápise č.11) 

O. Boráň 
T: 14.2.2020 

 

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 
pos. do 30.4. 2020 

05/11/2020 Likvidace nefunkčního sloupu veř. Osvětlení u RD na 
adrese U Hřiště 139/16 

Odbor majetku 
MMP p. Kašpárek 
březen 2020 

06/11/2020 Instalace dopravního zrcadla, umožňujícího bezpečný 
výjezd na ulici U Hřiště z uličky mezi domy čp/čo  62/10 
a 204/12 

Odbor majetku, 
oddělení dopravy 
MMP 
nejpoz. do 30.4. 
2020 

07/11/2020 Úprava studie proveditelnosti na cyklostezku se 
stezkou pro pěší Přerov – Dluhonice, ul Dluhonská ( viz 
bod č. 3. tohoto zápisu č.11) 

MMP – Odbor 
koncepce a strag. 
rozvoje 



 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

…/1/2020   

 

 

Bod 10 Závěr 

Příští schůze MV bude 12.03. 2020 v 18.00 hod  

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  21.2. 2020 


