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Zápis z 13. jednání Místního výboru místní části Dluhonice ze dne 27.7. 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. Veřejná schůze 29.6. 2020  

 4. Příprava veřejné schůze 30.7. 2020 

 5. Provoz kulturního domu v Dluhonicích 

 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 

Z 13 bodu kompenzací bylo schváleno pro realizaci 9 bodů: 

a) Opravení  poškozených komunikací v MČ Dluhonice – položením nového povrchu 
obrusné vrstvy – bude realizováno až po dokončení dopravních staveb na území 
Dluhonic – rok 2022/23 
 

b) Rekonstrukce a výstavba  chodníků a parkovacích ploch – je zadávána veřejná zakázka 
na projektovou přípravu 

  
c) Aktualizování urbanistické studie MČ Dluhonice, vybudování přístupové komunikace a 

inženýrských sítí v rozvojovém území Za Humny - je zadávána veřejná zakázka na 
projektovou přípravu 
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d) Vybudování společné stezky pro cyklisty a pěší Přerov – Dluhonice  kolem Prechezy - je 

zadávána veřejná zakázka na projektovou přípravu 
 
 

e) 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 – řeší ŘSD + viz bod c) 
 

f) Vybudování cyklostezky Přerov – Dluhonice kolem řeky Bečvy – jedná se o 2 stavby: 
vlastní cyklostezka v koruně  a hráz. Hráz není součástí kompenzací, je to stavba Povodí 
Moravy. Vybudování hráze má vazbu na povolení stavby 0136 - Dálnice D1. Investor 
zatím čeká na výsledek. 
 

g) Oprava – rekonstrukce komunikace mezi Dluhonicemi a Rokytnicí. V současné době 
probíhají jednání, že by si komunikaci převedl do svého vlastnictví Olomoucký kraj. 
 

h) Rekonstrukce veřejného osvětlení – instalace úsporných LED osvětlovacích těles. 
Je zadávána veřejná zakázka na projektovou přípravu 
 

  
i) Opravy a rekonstrukce vnitřních prostor v kulturním domě v Dluhonicích, nutné pro 

jeho plnohodnotné užívání. Byla dokončena projektová dokumentace. 
 

 

Bod 3  Veřejná schůze 29.6. 2020 

Byly probrány tyto body programu: 

-  Kompenzace MČ Dluhonice 

-  Dopravní stavby na území Dluhonic 

-  Dopravní situace 

-  Různé 

-  Diskuze 

Byl zrekapitulován stav realizace kompenzací za újmu způsobenou umístěním dálnice D1 do 

obydlené části Dluhonic.  

Byla podána informace o termínech dokončení dopravních staveb, týkajících se MČ Dluhonice: 

-  nadjezd u býv. nádraží Dluhonice  …………. 12/2021 

- cesta kolem železniční trati ………………..… 08/2021 

- nadjezd u železničního přejezdu …………..… 08/2021 

- lávka nad železniční tratí u Kemiflocu …….… 06/2022 

- lávka nad železniční tratí u rozvodny Dluh.  … 06/2022 

- MUK Předmostí ……………………………… 05/2021 

- kruhový objezd u Lídlu ……………….….. 06 – 07/2021 
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Byly probrány problémy současné dopravní situace v Dluhonicích. 

V diskuzi poukazovali občané na špatný stav  a znečištění komunikací v souvislosti s probíhajícími 

dopravními stavbami, silný provoz ve špičkách, nedodržování rychlosti 40 km/hod zejména v ulici 

K Rokytnici, ale také v ulicích Náves a U Hřiště,  zdlouhavou  opravu komunikace v ul.U Hřiště po 

zásahu VaKu a na neudržování břehů Bečvy Povodím Moravy. 

Připomínky jsou řešeny na příslušných místech magistrátu MP, fy VaK, Eurovia  atd. 

Schůze se zúčastnilo cca 55 občanů.  

 

Bod 4  Příprava veřejné schůze 30.7. 2020 

30.7. 2020 od 16.00 hodin proběhne  v KD v Dluhonicích veřejná schůze za účasti předsedy vlády 

ČR, ministra dopravy, generálního ředitele ŘSD, generálního ředitele SŽDC, hejtmana 

Olomouckého kraje a primátora města Přerova. 

Program:      

-  Dopravní stavby na území místní části Dluhonice 

- Kompenzace za újmu, způsobenou umístěním dálnice D1 do obydlené části Dluhonic 

MV připraví velký sál KD, doplní pozvánky o nutnost použít roušky na této společné akci. 

 

Bod 5  Provoz kulturního domu v Dluhonicích 

Předseda SPKDD J. Metelka informoval o problémech s financováním provozních nákladů KD. 

O. Boráň seznámil MV se zkušenostmi s provozování KD ve Vinarech, jehož provoz je financován 

přímo mag. městem Přerovem (MMP) – oddělením bytové správy.  MV požádá ved. oddělení 

bytové správy MMP o další doplňující informace týkající se financování a zajišťování provozu 

kulturních domů v jiných MČ Přerova  a podle toho MV MČ Dluhonice předloží navrh na další 

postup v této věci. 

 

Bod 6  Různé 

- Byla projednána stížnost občanů na neúměrně rychlé zaplňování popelnice - kontejneru 

1000 l na směsný komunální odpad v ul. U Hřiště  a na nepořádek kolem něj. Bude 

vyřešeno jeho  přemístěním ze stanoviště v ul. U Hřiště (blízko kaple) na stanoviště v ulici 

Nadjezdu 

     -     O. Boráň podal informace ze schůze předsedů místních výborů: 

            •  Z důvodu úsporných opatření nebudou přistavovány kontejnery na velký domovní odpad 

a  

                ze stejných důvodů je také zrušen svoz nebezpečného odpadu. Občané mají  možnost 

                bezplatně tyto odpady předat do sběrného dvora TS MP. 
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             •  Nepořádek – např. odložené staré televizory u kontejnerů – nahlásit na TS MP jako  

                černou skládku – odvezou to. Ale v případě zaplnění kontejneru na elektroodpad volat pí.  

                Kousalovou MMP. 

            •  Začíná 3. seč zelených ploch – případné problémy s kvalitou řešir s pí. Haluzíkovou. 

- Na žádost MMP se MV vyjadřoval k uplatnění předkupní práva na pozemek p.č. 439 v k.ú 

Dluhonice. Ve svém stanovisku konstatoval, že  nepovažuje za nutné a vhodné, aby 

Statutární město Přerov uplatnilo předkupní právo na tento pozemek.  

 

 

 

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 

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

Členové MV 
T: červen 2020 
splněno 

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

J. Metelka  
průběžně 

10/13./2020 Připravit veřejnou schůzi dne 30.7. 2020 Členové MV 

 

 

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 
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02/7/2019 - Aktualizace nájemní smlouvy na kulturní dům v Dluhonicích 
mezi SPKD a MMP 

Odbor majetku 
MMP, 
SPKD 
v Dluhonicích 
splněno 

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

Odbor majetku 
MMP p. 
Kašpárek 
splněno 

06/11/2020 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. 
O. Boráň  projednal s majiteli rod. domů, na kterých by šlo 
zrcadlo nainstalovat možnost umístění s kladným výsledkem. 
MV požaduje tuto záležitost dotáhnout do konce. 

Odbor 
majetku, 
oddělení 
dopravy MMP 
 
 
T: 30.9. 2020 
 

08/5/2020 Instalace radaru v ul. K Rokytnici – viz Různé v zápise č. 12 Odbor 
majetku, 
oddělení 
dopravy MMP 
návrh řešení 
nejpoz. do  
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 10.09. 2020 v 17.30 hod  

Zapsal : Oldřich Boráň – předseda MV  

Dne :  28.7. 2020 

 

 


