
Zápis z 5. jednání Místního výboru místní části Kozlovice

ze dne 7.9.2015

Místo konání: Kozlovice
Přítomni: Mgr. Čechová Jolana– předseda

Prchal Jiří
MUDr. Židlíková Lenka
Bc.Vyplelová Alena

Omluveni: Jemelka Martin 

Hosté: Občané z ulice Za školou

Program jednání:
1. Úvod
2. Opravy chodníků po kanalizaci
3. Opravy komunikací po kanalizaci
4. Hody 
5. Různé
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Občané z ulice Za školou požadují opravu celé ulice, tzn. původní chodníky a v celé šířce 
vozovku od krajnice ke krajnici. Pokud jakákoliv firma zasáhne do komunikace a zničí 40%, 
musí být opravená celá.  Ve smlouvě je však uvedeno, že opraví pouze to, co bude 
vykopáno. Sdělení předsedkyně: oprava ulice bude stát 4 mil. Projekt bude stát 150 tis. Kč. 
Návrh občanů, aby byl placen z rozpočtu města. Diskuze o tom, že původně na komunikaci 
byl asfalt, ale po akcích s položením Kabelové televize, Telecomu a plynu nebyla tato 
komunikace dána do původního stavu. Občané zvažují podání petice, aby byla jejich ulice 
opravena celá, evidují úrazy občanů a poničená auta z důvodu jejich poničené komunikace. 

Bod 2

Řešení přístupu do Sportovního areálu Asko ze strany od Grymova. Na příští jednání bude 
přizván majitel p. F.

Bod 3

Členové MV souhlasí s vytvořením projektu na přípojku vodovodu na OÚ. V areálu OÚ byla 
studna, přípojka zde nebyla. Budova je majetkem města, jsme přizváni k jednání na projektu 
a odsouhlasení. Zúčastní se p. Čechová.
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Bod 4

V místní části Kozlovice budou hody dne 18.10.2015. Původně zamýšlená kapela, která by 
vyhrávala na hodech, se nezúčastní. P. Čechová bude hledat novu kapelu. V této souvislosti 
žádáme TS, aby před tímto datem provedli úklid celé obce, komunikací a odklidili spadané 
listí na návsi.

Bod 5 Různé:

Po opravách všech chodníků v místní části, při předávání nahlásit reklamace pokládky 
chodníků

P. G. se brání kácení stromů, bylo jí vysvětleno, že jen v určitých případech se jedná o 
kácení, jinak jde pouze o ořezy stromů, protože  na kácení musí být spoustu 
povolení a MV podává pouze návrhy, ale výsledek nijak neovlivní. 

Bod 6 – Úkoly pro členy osadního výboru

 Přizvat na jednání dne 22.9.2015 p. F. – p. P.

 Konečný návrh rozpočtu na r. 2016 financované městem – členové MV

 Kapela na Hody – p. Čechová 

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 Oprava celé komunikace ulice Za školou

 Žádáme o úklid místní části před plánovanými hody, které jsou dne 18.10.2015

 Členové MV žádají po ukončení všech  prací spojených s kanalizací a vodovodem  dne 
30.09. 2015 úklid celé obce, zejména kolem zastávky BUSu, postřik proti plevelům

 Občané žádají, aby schůzky s nimi, byly směrovány na odpolední hodiny, protože 
chodí do práce.

 P. Prchal: žádost o opravy laviček v ulici U pomníku 

 P. Prchal: zda jde opravit stávající pumpu na návsi v ul. U Pomníku nebo zakoupit 
novou / požadujeme obložení skruže přírodním kamenem/.

 P. Prchal opakovaně požaduje pokácení 4 smrků u domu p. Rohová na ulici 
Grymovská, do blízkého domu vstupuje vlhkost, v domě se vyskytuje plíseň a je tam 
tma.

 Žádáme ještě o jeden kontejner na PAPÍR a častější odvezení textilií z kontejneru na 
hadry

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

 Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v místní části Kozlovice

 Zabývat se vybudováním obchvatu Kozlovic 

Bod 6 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/8/2015

Zadání úkolu (požadavku)
 Konečný návrh rozpočtu na r. 2016 

financované městem – členové MV

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
2/8/2015
3/8/2015

Zadání úkolu (požadavku)
 Přizvat na jednání dne 22.9.2015 p. F. –

p. P.
 Kapela na Hody – p. Čechová 

Z: pověřený člen

T: 09/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/8/2015
2/8/2015
3/8/2015
4/8/2015
5/8/2015
6/8/2015
7/8/2015
8/8/2015
9/8/2015

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
žádosti se specifikací vůči komu je na MMPr 
směrována, např. STAV, MAJ, ROZ, KP, …)

1)Oprava celé komunikace ulice Za školou

2)Žádáme o úklid místní části před 
plánovanými 

3)Hody, které jsou 18.10. (TSMP)
4)Členové MV žádají po ukončení všech  

prací spojených s kanalizací a 
vodovodem  dne 30.09. 2015 úklid celé 
obce, zejména kolem zastávky BUSu, 
postřik proti plevelům(TSMP)

5)Občané žádají, aby schůzky s nimi, byly 
směrovány na odpolední hodiny, 
protože chodí do práce.(všechna 
jednání)

6)P. Prchal: žádost o opravy laviček v ulici 
U pomníku (MAJ)

7)P. Prchal: zda jde opravit stávající 
pumpu na návsi v ul. U Pomníku nebo 
zakoupit novou / požadujeme obložení 
skruže přírodním kamenem/.(MAJ)

8)P. Prchal opakovaně požaduje pokácení 
4 smrků u domu p. Rohová na ulici 
Grymovská, do blízkého domu 
vstupuje vlhkost, v domě se vyskytuje 
plíseň a je tam tma.(MAJ,TSMP)

9)Žádáme ještě o jeden kontejner na 
PAPÍR a častější odvezení textilií 
z kontejneru na hadry(MAJ,TSMP)

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
žádosti se specifikací vůči komu je na MMPr 
směrována, např. STAV, MAJ, ROZ, KP, …)

Z: předseda

T: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/8/2015
2/8/2015

1)Opravy a rekonstrukce chodníků a 
komunikací v místní části Kozlovice

2)Zabývat se vybudováním obchvatu 
Kozlovic 

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Podnět s bližší specifikací (popis podnětu) Z: předseda

T: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vyplelová Alena

Čechová Jolana – předseda OV Dne: 11.9.2015

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


