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Důvodová zpráva: 

Kompenzace Dluhonicím 

Místní výbor v Dluhonicích reagoval na výzvu předsedy vlády ČR, po návštěvě Dluhonic 

6.11.2018 , k předložení kompenzací za újmu způsobenou umístěním dálnice D1 do obydlené 

části Dluhonic. Na podkladě ankety a veřejné schůze byl sestaven seznam kompenzací, který 

byl zaslán na Úřad vlády ČR panu premiérovi. 

Materiál byl projednáván na 21. schůzi Rady města Přerova 21.srpna 2019 a na 7. Zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. Oba orgány vzaly strategii plnění požadavků občanů Dluhonic 

na vědomí. Dne 30.8.2019 proběhlo jednání mezi vládním zmocněncem, zástupci výboru 

místní části Dluhonice, uvolněného radního pro dopravu a zástupci magistrátu. Na podkladě 

tohoto jednání byl 5.9. 2019 odeslán dopis  na Ministerstvo dopravy se žádostí ke konečnému 

dořešení kompenzací. Na podkladě níže uvedeného seznamu byla provedena rekapitulace 

předpokládaných nákladů: 

Rekapitulace nákladů 

Bod Náklady celkem mil Kč 

1 komunikace 10 (5 mil město, 5 mil. 

Ol.kraj) 

2 chodníky 14 

3 fin.kompen.  

4. rozv. území 42,25 

5 cyklostezka Precheza 13,1 

6 Dům J.P.  

7 cykl, Bečva 19,4 (bez hráze) 

8 Komunikace mezi 

Dluhonicemi a Rokytnicí 

23 

9 veř.osvětl. 10,9 

10 nová lávka 25 

11 kult.dům již v řešení z rozpočtu města 

12 podjezd  

13 estakáda  

Celkem 157,65 

 

Seznam požadavků občanů Dluhonic: 

1. Opravení  poškozených komunikací v MČ Dluhonice – položením nového povrchu 

obrusné vrstvy 

2. Dokončení  opravy chodníků - nahrazení stávající poškozené maloformátové dlažby 

novou zámkovou dlažbou (jako u I. etapy opravy chodníku). 

3. Finanční kompenzace všem majitelům  rodinných domů, kteří jsou v tzv. ochranném 

pásmu dálnice.   

4. Aktualizování urbanistické studie MČ Dluhonice, vybudování přístupové komunikace a 

inženýrských sítí v rozvojovém území Za Humny a Na Trávníčku a tím umožnění 

výstavby RD zejména pro lidi postiženými stavbou D1. 
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Záležitost kompenzací byla dořešena tak, že řídící výbor Státního fondu dopravní 

infrastruktury schválil 14.2.2020 pro Dluhonice částku 132 milionů Kč. Tyto prostředky 

budou na Olomouckém kraji, který je bude následně uvolňovat na podkladě žádostí města 

Přerova. Finanční prostředky je možné využít i na nákup pozemků. Kompenzační požadavek 

č. 10 vybudování nové lávky v místě zničené lávky pro pěší a cyklisty nebyl akceptován. 

K bodu  1, 2) Opravení  poškozených komunikací v MČ Dluhonice – položením nového 

povrchu obrusné vrstvy. Dokončení  opravy chodníků - nahrazení stávající poškozené 

maloformátové dlažby novou zámkovou dlažbou (jako u I. etapy opravy chodníku). 

Předpokládané náklady na rekonstrukci chodníků a komunikací v MČ Dluhonice 

Rekonstrukce chodníků by proběhla na ul. U Zbrojnice, Náves, K Nadjezdu, Na Trávníčku a 

K Rokytnici ve výměře 1.970 m
2
. V rámci této rekonstrukce bude provedeno zhutněné 

podloží, osazení nových obrubníků, pokládka nové zámkové dlažby a terénní úpravy. Cena za 

opravy chodníků je předběžně vyčíslena na 7.500.000,--Kč. 

Chodníky na ul. Náves jsou ve výměře 1.625m
2
, kdy předpokládaná cena opravy činí 

6.500.000,-Kč. 

Oprava komunikací ve vlastnictví Statutárního města Přerova spočívá v odstranění a pokládce 

nové obrusné vrstvy. Předběžná cena opravy je vyčíslena na 5.000.000,-Kč. 

           ul. Školní                    935m
2
  

           ul. Na trávníčku      1.387m
2
 

           ul. K Rokytnici       2.235m
2
   - žádost o převod do vlastnictví Olomouckého kraje 

           ul. K Poli                   415m
2
  

 

5. Vybudování cyklostezky se stezkou pro pěší, která spojí cyklostezku a stezku pro pěší 

na zrekonstruovaných dluhonských mostech  s místní částí Dluhonice. 

6. Vybudování nového rodinného domu a souvisejících  nemovitostí, jako náhradu za RD a 

související nemovitosti, které budou zlikvidovány realizací stavby dálnice D1, pro     

majitelku, těchto nemovitostí pí.JP. 

7. Vybudování cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem řeky Bečvy. 

8. Oprava – rekonstrukce komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. 

9. Rekonstrukce veřejného osvětlení – instalace úsporných LED osvětlovacích těles. 

10. Vybudování nové lávky v místě zničené lávky přes řeku Bečvu pro pěší a cyklisty. 

11. Opravy a rekonstrukce vnitřních prostor v kulturním domě v Dluhonicích, nutné pro 

jeho plnohodnotné užívání. 

12. Výstavba silničního podjezdu pod železniční tratí pro napojení ulice U Rozvodny        

v souvislosti s plánovaným zrušením železničního přejezdu nebo jiné vhodné náhradní        

řešení, které vylepší dopravní obslužnost této části Dluhonic v případě realizace        

stávajícího projektu SŽDC „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ 

13. Zvážit ukončení estakády D1 u železničního přejezdu dle dokumentace EIA z roku 

1999, když problém s likvidací sportoviště pominul (prodloužením valu na úkor 

zkrácení estakády). Trasa dálnice by se neměnila, ale toto řešení by snížilo hlukovou 

zátěž na rodinné domy, zejména ty které jsou nejblíže dálničnímu tělesu. 
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Oprava komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje  

 ul. U Hřiště a Náves - odstranění a pokládku nové obrusné vrstvy ve výměře 5.091m
2 

,  

 předpokládaná cena opravy činní 5.000.000,-Kč  

 

Komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí od ul. K Poli po konec KÚ směrem na Rokytnici 

– oprava bude zahrnovat zpevnění krajnice vozovky, odstranění a pokládku nové obrusné 

vrstvy. Předpokládaná cena za opravu komunikace ve výměře 6.500 m
2 

je 23.000.000,-Kč.  

V současné chvíli probíhají jednání, že komunikaci by si převedl do svého vlastnictví 

Olomoucký kraj. 
 

 

Předběžné vyčíslení finančních prostředků na opravu chodníků je 14.000.000,-Kč vč. DPH, 

oprava komunikací ve vlastnictví města Přerova je odhadnuta na 5.000.000,-Kč vč. DPH.  

Oprava chodníků je i z pozice předsedy místního výboru vyhodnocena jako prioritní a 

měla by začít její příprava. Ze strany předsedy byl vznesen aktuální požadavek, aby při 

přípravě oprav chodníku byl řešen i nedostatek parkovacích ploch. Vzhledem k tomu, že 

je to požadavek nový, přivítali by parkovací místa levného provedení-např. zatravňovací 

tvárnice. 

K opravám komunikací by se přistoupilo až po realizaci strategických dopravních 

staveb. 
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K bodu 4) Aktualizování urbanistické studie MČ Dluhonice, vybudování přístupové 

komunikace a inženýrských sítí v rozvojovém území Za Humny a Na Trávníčku a tím 

umožnění výstavby RD zejména pro lidi postiženými stavbou D1. 

Urbanistickou studii z roku 2005 v lokalitě Záhumení ( 39 rodinných domů)a Na Trávníčku 

(30 rodinných domů) lze dle požadavků výboru aktualizovat. Z jednání ze dne 6.8.2019 a 

30.8.2019 vzešel požadavek výboru místní části na přípravu výstavby části území v lokalitě 

Záhumení. Tím by se vyřešil i kompenzační požadavek č.6 –týkající se mimo jiné i 

infrastruktury pro paní J.P. 
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Lokality pro výstavbu rodinných domů dle územního plánu. 

 

 

 

Lokalita Záhumení 

Po jednáních 6.8.2019 a 30.8.2019 a 12.3. 2020 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. Vzhledem k tomu, že cenové ukazatele ve 

stavebnictví pro rok 2019 uvádí, že odchylka skutečné ceny může dosahovat až 25 %, je 

hrubý cenový odhad ve výši 42,25 mil. Kč vč. DPH. 11. zasedání Zastupitelstva města dne 

3.2. 2020 schválilo úplatný převod pozemků p.č. 606 a 607 v k.ú. Dluhonice do majetku 

statutárního města v částce 3.901.150,-Kč  a schválilo záměr úplatného převodu pozemků p.č. 

1261, 1262, 1263 v k.ú Dluhonice do majetku města. 
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V současné chvíli se dokončuje aktualizace urbanistické studie Dluhonice. V lokalitě 

Záhumení jsou zpracovány pracovní verze jednotlivých variant - od varianty s možností 

nejrychlejší realizace až po varianty s využitím všech pozemků. 

Příklady: 
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Lokalita Na Trávníčku 

Na jednání se zástupci výboru místní části bylo dohodnuto, že prozatím bude postačovat 

komunikační propojení a technická infrastruktura, která se předpokládá pro stavbu nového 

hřiště TJ Sokol. 

 

K bodu 5) Vybudování cyklostezky se stezkou pro pěší, která spojí cyklostezku a stezku 

pro pěší na zrekonstruovaných dluhonských mostech  s místní částí Dluhonice 

Dne 30.8. 2019 došlo k upřesnění trasy cyklostezky. Jedná se o cca 1 km stezky, která by byla 

budována jako společná i pro pěší provoz. Je počítáno 2500 Kč za m2 cyklostezky bez DPH. 

Vzhledem k tomu, že nejsou zpracovány příslušné dokumentace, jsou náklady odhadovány 

v částce 9,6 mil.Kč bez DPH, 11,6 mil. Kč vč. DPH. Nutno jednat se zástupci Precheza a.s. 

ohledně vztahu k pozemkům. Pokud by se jednalo o výkup pozemků, tak celkové náklady na 

stezku jsou odhadovány (výkup 500 Kč/m2) 13,1 mil Kč vč. DPH. 

Je zpracována studie vedení společné stezky pro cyklisty a pěší v uvedeném území. Na 

podkladě jednání se zástupcem Prechezy i zástupci výboru místní části Dluhonice se jeví 

jako reálná varianta vedení společné stezky souběžně s komunikací ul. Dluhonská. 

Převážná část pozemků vede přes pozemky společnosti Precheza, které je nutné 

vykoupit. Stezka je částečně vedena i přes pozemky v soukromém vlastnictví fyzických 

osob, jedná se o pozemky p.č. 7114/13, 7114/10 v k.ú. Přerov. Tato část stezky je 
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zařazena i do velkého projektu cyklostezky Olomouc-Přerov, jako kompenzace pro 

dálnici D55. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, kde je cca 23 km cyklostezek 

s předpokládanými náklady cca 230 mil. Kč, je vhodné mít z časového důvodu pro tuto 

část vlastní projektovou dokumentaci. Příprava a realizace této stezky je navržena jako 

prioritní opatření.  

 

 

 

K bodu 6) Vybudování nového rodinného domu a souvisejících  nemovitostí, jako 

náhradu za RD a související nemovitosti, které budou zlikvidovány realizací stavby 

dálnice D1, pro majitelku těchto nemovitostí pí. J.P. 

Paní J.P. by mohla mít pozemek v lokalitě Záhumení. 

K bodu 7) Vybudování cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem řeky Bečvy 

V roce 2013 se začala řešit stezka kolem řeky Bečvy, se začátkem stezky u Prechezy. 

Ale toto řešení bylo v kolizi s protipovodňovými opatřeními Povodí Moravy. Dle Povodí 

Moravy by byl vybudován u Prechezy nový protipovodňový val a stezka by pak mohla 

vést v jeho koruně. Z této stezky by Dluhonice mohly být napojeny přes mimoúrovňovou 

lávku u rozvodny, která je ale oficiálně pro pěší-kolo je nutné oficiálně přes trať převést. 

Proto byly snahy provést u rozvodny cyklopodjezd, který ale SŽDC ve své době striktně 

odmítlo a údajně se prověřilo, že realizace cyklopodjezdu není reálná.  

 

Protipovodňové priority byly směřovány na nábř. Dr. Beneše a u Kazeta. Zpracovávají se 

projekty na opatření u tenisových kurtů a v prostoru jatek  a elektrárny. V současné chvíli se 

projektují protipovodňová opatření pod jezem, dokumentaci je nutno upravit a zkoordinovat 

se stavbami státu –Dálnice D1(0136), rekonstrukce železniční stanice Přerov 2. stavba a 

s požadavkem Města vést v koruně hráze cyklostezku. Vybudování hráze má vazbu na 

povolení Dálnice D1 stavby 0136. Investor v této chvíli vyčkává na výsledek. 

Bylo dohodnuto, že se do kompenzačních opatření doplní předpokládané náklady na 

vlastní cyklostezku v koruně hráze. 
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Náklady dle odhadu Povodí Moravy 

 

Náklady na pravém břehu pro Povodí Moravy cca 109,8 mil.Kč 

Cyklostezka po koruně hráze, šířka 3,0m, délka 1850 m. Je počítáno 2500Kč za m2 

cyklostezky bez DPH. Případná svítidla 70 kusů. Odhad nákladů cca  19,4 mil. Kč vč. DPH.   

 

K bodu 8) Oprava – rekonstrukce komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. 

V současné chvíli je snaha k tomu, aby komunikace přešla na Olomoucký kraj.  

 

K bodu 9) Rekonstrukce veřejného osvětlení – instalace úsporných LED osvětlovacích 

těles 

1. celková délka současně nasvětlených ulic je 3. 400 metrů  

2. orientačně vychází 1 LED svítidlo (tento údaj ovlivňuje zatřídění komunikací, použitá 

výška stožárů a typ LED svítidla)  na každých 35 metrů   

3. z toho vychází cca 100 ks sloupů se svítidly LED + zemní kabeláž cca 3. 400 metrů  

4. předpokládaná cena (sloupy + LED svítidla + kabeláže)  … 100 x 75.000,00 Kč (průměrná 

cena za světelné místo) = 7.500.000,00 Kč bez DPH  

5. dále bude nutné rekonstruovat 2 x stávající rozvaděče VO (stávající - špatný strav) včetně 

nové regulace napětí, cena 200.000,00 Kč bez DPH  

6. déle zpracování příslušných projektových  dokumentací (v rozsahu pro územní řízení + 

realizační dokumentaci)  cca 200.000,00 Kč bez DPH  

7.  případná rezerva 100.000,00 Kč bez DPH 

8.  ostatní náklady ( PD Posudky, věcná břemena…)  1.000.000,00 Kč bez DPH 
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Celkové odhadované finanční náklady jsou tedy ve výši 9.000.000,00 Kč bez  DPH, tj. 

10.890.000,00 Kč včetně 21% DPH.  

 

Vzhledem k tomu, že jednou z priorit je oprava chodníků, tak i tato investice by se 

provedla spolu s opravou chodníků. 

 

 

K bodu 10) Vybudování nové lávky v místě zničené lávky přes řeku Bečvu pro pěší a 

cyklisty. 

Odhad nákladů 25 mil.Kč vč. DPH. Srovnáno s lávkou pro pěší a cyklisty U Tenisu z roku 

2014-15. Toto opatření nebylo akceptováno a zahrnuto do kompenzačních opatření. 

K bodu 11) Opravy a rekonstrukce vnitřních prostor v kulturním domě v Dluhonicích, 

nutné pro jeho plnohodnotné užívání. 

Odhad nákladů cca 500.000,-Kč. Vč. DPH. Tento požadavek je již v řešení z rozpočtu 

města bez ohledu na kompenzace.  

K bodu 12) Výstavba silničního podjezdu pod železniční tratí  pro napojení ulice  

U Rozvodny v souvislosti s plánovaným zrušením železničního přejezdu nebo jiné 

vhodné náhradní řešení, které vylepší dopravní obslužnost této části Dluhonic v případě 

realizace stávajícího projektu SŽDC „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ 

SŽDC dodalo v návaznosti na předchozí společné jednání přímo v Dluhonicích slíbené 

výkresové i argumentační podklady vysvětlující nemožnost realizace podjezdu 

U rozvodny. V této souvislosti zazněl příslib, který je v této době již dokonce realizován, 

že dojde ke zpevnění zadní přístupové komunikace, vedoucí od nadjezdu u stávající 

výpravní budovy. Tímto v zásadě považují i představitelé místní části Dluhonice 

požadavek za vyřešený. 

K bodu 13) Zvážit ukončení estakády D1 u železničního přejezdu dle dokumentace EIA 

z roku 1999, když problém s likvidací sportoviště pominul (prodloužením valu na úkor 

zkrácení estakády). Trasa dálnice by se neměnila, ale toto řešení by snížilo hlukovou 

zátěž na rodinné domy, zejména ty, které jsou nejblíže dálničnímu tělesu. 

Dle sdělení vládního zmocněnce je tento požadavek z časových důvodů neakceptovatelný 

 

K uvedeným kompenzacím je třeba ještě poznamenat, že probíhají jednání ohledně 

vybudování náhradního hřiště pro TJ Sokol Dluhonice, kde v této chvíli by město Přerov 

investovalo 6 266 600,-Kč bez DPH, 7 582 586,-Kč vč. DPH. ŘSD by se podílelo částkou 

22 745 400,-Kč bez DPH, 27 521 937,-Kč vč. DPH. 

 

Výstavba nového hřiště však bude realizována jako vyvolaná investice v rámci stavby 

dálnice a bude tudíž financována přímo z rozpočtu stavby dálnice. 
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Závěr: 

Rekapitulace předpokládaných nákladů a termínů pro město Přerov: 

Bod Náklady celkem 

mil Kč 

Předpokládaný 

harmonogram 

plnění 

Projektová 

příprava u 

prioritních 

akcí v mil Kč 

Výkup 

pozemků 

v mil Kč 

1 komunikace 5 (zbytek Ol. Kraj) 2021-2023   

2 chodníky a park. 

plochy 

14 2020-2022 1,8  

3 fin.kompen.     

4. rozv. lokalita 

Záhumení 

42,25 2021-2023 1,9 3,9* 

5 společná stezka pro 

cyklisty a pěší 

Precheza 

13,1 2020-2022 1,0  

6 Dům J.P.     

7 cykl, Bečva 19,4 (bez hráze) 2025   

8 K Rokytnici Předpoklad Ol. 

kraj 

   

9 veř.osvětl. 10,9 2020-2022 0,7  

10 nová lávka     

11 kult.dum Již v řešení 

z rozpočtu města 

2020   

12 podjezd     

13 estakáda     

Celkem   5,4 3,9* 

 

*3901150 Kč 

Dle aktuální informace z Olomouckého kraje jsou dotace pozastaveny, město Přerov má 

požádat o finance na projektovou přípravu a za výkup pozemku. 

Město Přerov by prioritně řešilo kompenzaci 2, 4, (nový požadavek i parkování) 5,9. 

Odbor projektového řízení a investic požádá do 30.4. 2020  Olomoucký kraj o finanční 

prostředky za provedený výkup pozemků, na přípravu prioritních opatření 

(podbarveno). Žádost o dotaci bude nazvána Kompenzace Dluhonice-I.etapa v částce  

5,4 + 3,9 mil. t.j. 9,3 mil. Kč. 

Projektová příprava v rozpočtu města Přerova bude následující: 

Kompenzace Dluhonice- PD rekonstrukce a výstavba  chodníků a parkovacích ploch 

Kompenzace Dluhonice- PD rekonstrukce veřejného osvětlení 

Kompenzace Dluhonice- PD rozvojová lokalita Záhumení 

Kompenzace Dluhonice- PD společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza 
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Dotaci by v ideálním případě mělo schvalovat Zastupitelstvo Olomouckého kraj 

22.6. 2020.  

 K tomu, aby mohla být projektová příprava zahájena co nejdříve, je nejvhodnější 

požádat o rozpočtové opatření Zastupitelstvo města Přerova z rezervy, která je pro 

kompenzaci Dluhonicím v  rozpočtu. 

 

 

 

 

Rada města Přerova se materiálem zabývala na 35. schůzi dne 08.04.2020 a po projednání 

přijala usnesení č. 1292/35/5/2020: 

 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit strategii plnění požadavků 

občanů Dluhonic, 

 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr zadat veřejnou zakázku 

na projektovou přípravu: 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce veřejného osvětlení 

- Kompenzace Dluhonice - PD rozvojová lokalita Záhumení 

- Kompenzace Dluhonice - PD společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza 

 

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 46 322,0 - 5 400,0 40 922,0 

 

 025 Projektové dokumentace 

(investice) 

 

28 963,8 + 5 400,0 34 363,8 

 

 

4. pověřuje odbor řízení projektů a investic přípravou jednotlivých kompenzačních 

opatření 2, 4, 5, 9 dle důvodové zprávy, 

 

5. pověřuje odbor řízení projektů a investic k podání žádosti o individuální dotaci 

z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství na projekt 

Kompenzace Dluhonice - I.etapa,  dle důvodové zprávy v termínu do 30.4.2020. 

 

 

 

 


