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Zápis z 12. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne 28.5. 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 

Byla schválena částka 132 mil Kč ze SFDI, která bude směrována přes Olomoucký kraj do Přerova na 

řešení jednotlivých bodů kompenzací. V současné době (pandemie) je čerpání finančních 

prostředků pozastaveno, ale peníze ve schválené výši uvolněny budou. Zastupitelstvo MP schválilo 

27.4. 2020 strategii plnění požadavků občanů Dluhonic, byl schválen záměr zadat veřejnou zakázku 

na projektovou přípravu: 

- chodníků a parkovacích ploch 

- rekonstrukce osvětlení 

- rozvojová lokalita Záhumení 

- stezka pro cyklisty a pěší kolem Prechezy 

Na tuto projektovou přípravu byly schváleny finanční  prostředky – předfinancování z rozpočtu 

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

Studie byla upravena dle požadavků MV Dluhonice 

 

Bod 4   Opravy – rekonstrukce chodníků 

Návrh s požadavkem na vyprojektování oprav – rekonstrukcí chodníků vč. parkovacích míst ve 

vhodných úsecích byl místním výborem předložen na MMP a byl v této podobě zahrnut do zadání 

na projektovou přípravu. 

 

Bod 5  Rozvojové  území Za Humny 

Pozemky p.č. 606 a 607 v k.ú. Dluhonice získalo město Přerov odkupem do svého majetku. 

Urbanistická studie pro toto rozvojové území byla zpracována v několika variantách a to pro 

situace, kdyby se podařilo městu vykoupit další pozemky v této lokalitě. 

MV však preferuje variantu „A“, která situuje stavební místa na pozemky p.č. 606 a 607( už 

v majetku měst). Jedná se o 5 stavebních míst, každé s plochou 880 – 980 m2  a dále obslužnou 

komunikaci a inženýrské sítě. Stanovisko zaslal MV na Odbor rozvoje MMP. 

 

Bod 6   Různé 

- 25.2. 2020 byla projednána možnost zpevnění komunikace Za Humny s pracovníkem odboru  

   majetku MMP p. Holasem. 

-  Dne 27.2. 2020 proběhlo jednání mezi předsedou MV O. Boráněm a hlavním stavbyvedoucím  

   fy Eurovia pro stavby na železničním koridoru. Byly diskutovány problémy spojené s dopady do 

   životního prostředí  v MČ Dluhonice během výstavby  a dohodnut způsob komunikace při řešení 

   kolizních situací.  

   Dále byl diskutován harmonogram prací, týkající se Dluhonic:  

         • Největší objem prací bude realizován od II. pol. 2021 do III. – IV./IV 2022. Bude se jednat o  

           nový železniční svršek, protihlukové stěny, atd. 

         • Do konce I. pol 2021 by měl být dokončen nový nadjezd u bývalého dluhonského nádraží. 

           V této souvislosti bylo poukázáno na nutnost alternativní dopravní obslužnosti po uzavření  

            stávajícího nadjezdu do doby otevření nového. 

         • Z výše uvedeného vyplývá, že opravy komunikací po kterých budou jezdit vozidla stavby, 

             se budou moct realizovat až po ukončení stavebních prací ve III. – IV./IV 2022. 

-  MV projednal žádost Odboru správy majetku MMP o stanovisko k zamýšleným úpravám na 

    garáži č.p.211 v k.ú Dluhonice, která je součástí pozemku p.č. 63/18 v k.ú. Dluhonice, 
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     spočívajícím v prodloužení garáže (přístavba 2 x 4 m) k hranici s pozemkem p.č. 62 v k.ú.  

     Dluhonice, který  je ve vlastnictví města Přerova. MV  nemá připomínek. 

-  MV projednal žádost Odboru správy majetku MMP o stanovisko k požadavku společnosti CETIN 

   a.s. o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 

   služebnosti na pozemcích v majetku města - p.č. 1020/2, 1082/2, 1018 v k.ú. Dluhonice a p.č. 

  6531/1, 5097 a 6959 v k.ú. Přerov. V rámci připravované stavby s názvem „11010-094577 

   VPIC_Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“  dojde k přeložce telefonních kabelů podél tratě mezi 

        Rokytnicí a Přerovem. MV  nemá připomínek. 

-  MV projednal žádost Odboru správy majetku MMP o stanovisko k požadavku  paní E.F., která  
   bydlí v bytovém domě U Rozvodny 2, na uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 805/6 
   ovocný sad v k.ú. Dluhonice o výměře 409 m2 pro zahrádkařské účely. 
   Místní výbor nemá připomínek k této žádosti na uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku  
   p.č. 805/6 ovocný sad v k.ú. Dluhonice o výměře 409 m2 za předpokladu, že bude využíván k 
   zahrádkářským účelům. 
 
-   MV byl seznámen s nutností změnit termín uzavření stávajícího nadjezdu u bývalého 
   dluhonského nádraží v souvislosti s průběhem prací na želez. koridoru. Jednání proběhlo na  
   místě  samém 8.4. 2020 za účasti ved. odboru dopravy MMP a zástupců firem Eurovia a Skanska.  
   Termín uzavření byl zkrácen na 11.5. 2020. Byl   požadavek MV na zachování 
   dopravní obslužnosti pro majitele dotčených  nemovitostí. 
 
-  Na základě stížnosti občanů zaslal předseda MV O. Boráň 29.4. 2020 dopis na hlavního 
   stavbyvedoucího fy Eurovia p. Červinku týkající se neopravení poškozených oplocení zahrad 
   sousedících s železniční tratí. 5.5. 2020 proběhla schůzka na místě samém a byl dohodnuta  
   náprava. 
 
-  MV řešil stížnost občanů v ulici U Hřiště na silný hluk, který pocházel ze staveniště na 
   železničním koridoru v noci z neděle 10.5. na pondělí 11.5. 2020. Stížnost byla řešena s fy  
   Eurovia se závěrem, že se podobná situace už nesmí opakovat. 
 
 - MV projednal stížnost občanů na dopravní situaci v ul. K Rokytnici, kdy komunikace 
   v Dluhonicících motoristé hojně využívají jako objízdnou trasu. Zejména spousty osobních a  
   dodávkových automobilů tvoří ve špičkách souvislé proudy vozidel. Celou ulici k Rokytnici tvoří 
   jeden delší rovný úsek, kde je sice omezena rychlost také  na 40 km/hod,  ale  mnozí  se zde 
  chovají jako na závodišti, kdy se omezená rychlost překračuje i dvojnásobně. Nejsou výjimečné 
   případy i předjíždění ve vysoké rychlosti na této úzké komunikaci. MV požaduje, aby MMP – 
   odbor dopravy tuto situaci řešil. Jako nevhodnější vidíme instalaci radaru. 
 
-  Jar. Metelka podal informaci o dokončení projektu na opravy – rekonstrukce v Kulturním domě. 
 
-  MV se zabýval přípravou veřejné schůze v červnu 2020 
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Bod 7  Úkoly pro členy výboru MČ 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

3/8/2019 Dále se aktivně účastnit procesu realizace „Kompenzací“ 
v rozsahu působnosti MV. 

O. Boráň, J. 
Metelka 
průběžně 

7/11/2020 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 
splněno 

08/5/2020 Připravit veřejnou schůzi v MČ Dluhonice. Seznámit občany se 
stavem realizace kompenzací 

Členové MV 
T: červen 2020 

09/5/2020 Dohlížet na dodržování pravidelného čištění silnic v MČ 
Dluhonice po dobu stavebních prací na žel. koridoru 

J. Metelka  
průběžně 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/7/2019 - Aktualizace urbanistické studie Dluhonice ( viz bod 3 tohoto 
zápisu) 

Odbor rozvoje 
MMP 
r. 2019 - 2020 
 

2/7/2019 - Aktualizace nájemní smlouvy na kulturní dům v Dluhonicích 
mezi SPKD a MMP 

Odbor majetku 
MMP, 
SPKD 
v Dluhonicích 
pos. do 30.5. 
2020 

5/11/2020 Likvidace nefunkčního sloupu veř. Osvětlení u RD na adrese U 
Hřiště 139/16 

Odbor majetku 
MMP p. 
Kašpárek 
pos. do 20.6. 
2020 

6/11/2020 Instalace dopravního zrcadla, umožňujícího bezpečný výjezd na 
ulici U Hřiště z uličky mezi domy čp/čo  62/10 a 204/12 
 
Negativní stanovisko z důvodu složitosti  MV obdržel. Vzhledem 
k dopravní situaci v Dluhonicích MV nadále požaduje nalézt 
takové řešení, aby instalace byla možná. 

Odbor 
majetku, 
oddělení 
dopravy MMP 
nejpoz. do 
30.4. 2020 
 
T: 30.6. 2020 
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7/11/2020 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 

splněno 

8/11/2020 Instalace radaru v ul. K Rokytnici – viz Různé v zápise č. 12 Odbor 
majetku, 
oddělení 
dopravy MMP 
návrh řešení 
nejpoz. do 
30.6. 2020 
 

 

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 18.06. 2020 v 18.30 hod 

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  3.6. 2020 


