
Zápis ze 7. jednání Místního výboru místní části Kozlovice ze dne 
19. října 2015.

Místo konání: Kozlovice
Přítomni: Mgr. Čechová Jolana

Prchal Jiří
Jemelka Martin
Bc. Vyplelová Alena
MUDr. Židlíková Lenka

Hosté: P. Straka M. st., p. Straka ml, p. Baroš, p.Belobrad 

Program jednání:
1. Stížnosti občanů
2. Různé podněty

3. 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

a)Stížnost p. S. na nekvalitně provedené práce. Nikde na bývalých travnatých plochách 
nejsou založeny obrubníky. Ty se válí na předzahrádce směrem k hřišti.  Pan S. má špatně 
spádovanou kanalizační šachtu před jeho domem, žádá ji vrátit do původního stavu, při větší 
vodě mu voda poletí do domu. Vak nechal starou vodovodní přípojku a na ni namontoval 
novou přípojku. Bylo slíbeno ze strany magistrátu, pokud nebude akce ukončena, nebude 
počítáno nové stočné, žádá o přepočítání.  V době realizace kanalizace a vodovodních 
přípojek byla v celé MČ vysoká prašnost, firmy za sebou neuklízeli, nedoporučuje platit za 
takto špatně odvedenou práci 

b)Stížnost p. B. – po celé délce od zastávky Busu k bývalému Slovanu je plánován chodník. 
Občané, kterých se tento chodník týká, nechtějí navržený rozměr 2m šíře chodníku. Navrhují 
chodník zúžit na 1,5 m.

c)Stížnost p. B. - není dodělána cesta vedoucí k budově  OÚ. Stavebníci odebrali 10x1 m
soukromého pozemku, žádá vrátit do původního stavu. 

Bod 2

a) Pracovníci pošty na konci ul. Grymovská od kříže, žádají umístit poštovní schránky do 
ulice od točny. RD, kterých se toto týká, budou upozorněny.     

b) Žádáme o instalaci druhého přechodu pro chodce na ulici Grymovská, před bývalou 
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hospodou U Kučerů, žádáme pro bezpečnost chodců i cyklistů (vede zde cyklostezka), aby 
přechod byl osvětlen.

c) Členové výboru místní části Kozlovice souhlasí na komunikaci Grymovská  s instalací 
zpomalovacího semaforu. Tato komunikace je vedena jako silnice II. třídy, je zde nesoulad 
norem, protože i přes zákaz zde projíždí kamiony nad 12 t. Občané si stěžují, že dosud 
neustále projíždějí kamiony z Podhůry, z Cementu Hranice apod. Žádáme o častější 
dopravní kontroly. Na této vozovce nemají těžké vozy co dělat.

d) Rekonstrukce či oprava celé ulice Za školou, včetně točny,  má být dokončená   do 15. 
listopadu t.r.

e) Po celé ulici Na Zábraní je zákaz stání aut na městských pozemcích, dle silničního zákona 
361/2000 Sb. – parkování silničních vozidel na městských pozemcích občané budou 
upozorněni letáky.- p. Prchal

f) Členové MČ žádají o častější kontroly městské policie v nočních hodinách, zejména po 
akcích, které jsou ve sportovním areálu Asko.  Krajníky ze silnice u cyklostezky jsou po 
takových akcích, poházené v polích.  

g) Vyčištění kaple na hody - firma Porvol – zajistí Vyplelová. Žádáme o osvětlení kapličky sv. 
Vendelína, aby bylo světlo umístěno na protějším stromě, tak aby byla vidět střecha kaple. 

h) oprava dvou laviček u kaple – výměna dřeva, dle cenové nabídky od p. B.– stolař.

ch) dotaz: zda bychom, jako členové MČ, mohli vlastnit služební telefon. Při akcích  
vodovodní řád a kanalizaci jsme neustále telefonovali  ze soukromých telefonů  na TS  pro 
kropící vozy, dotazy na ing. Kadalu apod.

i) dotaz: zda TS dodávají, nebo mohou dodat, nádobu na použitý fritovací olej z fritéz? 

j) 1. prosince 2015 uspořádáme, jako každoročně, mikulášskou besídku pro seniory. 
Zajištění – objednání místnosti, občerstvení, pozvánky – Vyplelová. Vystoupení dětí z MŠ –
Židlíková, doprovodný výklad členů hasičského sboru nebo strážníků – p. Jemelka. 
Zhodnocení činnosti výboru MČ - Čechová  

k) Žádáme, aby příslušný odbor, který uzavřel smlouvu s fa Racek – prodejna v Kozlovicích, 
aby fa Racek zajistila kontejner se stříškou na papír+ krabice z prodejny apod.

l) žádáme odfrézování cyklostezky Bečva, kde kořeny stromů nadzvedávají cyklotrasu. 
Vozíčkáři, maminky s kočárky a senioři s holemi i cyklisté těžce překonávají takové překážky 
na cyklostezce, žádáme o údržbu cyklostezky i v zimních měsících. Hrozí nebezpečí úrazu.

m) kdy bude provedeno dopravní označení komunikace II/434? Není zde označen přechod 
pro chodce (zebra). Ve špičce je téměř nemožné bezpečně silnici přejít

Bod 3 – Úkoly pro členy osadního výboru: úkoly z minulého zasedání byly splněny –
rozpočet, kapela na hody, pozvání p. Korýtka. 

K bodu 2/8/2015- vyjádření k obchvatu kozlovic – nemáme vyjádření

K bodu 3/9/2015- nemáme vyjádření k projektu budovy OÚ – vodovod a kanalizace

K bodu 2/9/2015- nemáme vyjádření ohledně drátěného hřiště.

K bodu 1/9/2015 – přístupová cesta a studie k sportovnímu areálu Asko? – nemáme 
vyjádření

K bodu 4/9/2015 – není dosud osazená omezovací značka 40 km v hod na počátku obce od 
Grymova 
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Bod 6 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/10/2015

1) Po celé ulici Na Zábraní je zákaz stání aut 
na městských pozemcích, dle silničního 
zákona 361/2000 Sb. – parkování silničních 
vozidel na městských pozemcích občané 
budou upozorněni letáky.

Z: p.Prchal

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
2/10/2015

2) 1. prosince 2015 uspořádáme, jako 
každoročně, mikulášskou besídku pro seniory. 
Zajištění – objednání místnosti, občerstvení, 
pozvánky – Vyplelová. Vystoupení dětí z MŠ –
Židlíková, doprovodný výklad členů 
hasičského sboru nebo strážníků – p. 
Jemelka. Zhodnocení činnosti výboru MČ –
Čechová.

Z: p. Vyplelová
p. Židlíková
p. Čechová
p. Jemelka

T: 11/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/10/2015
2/10/2015
3/10/2015
4/10/2015
5/10/2015
6/10/2015
7/10/2015
8/10/2015

1) Žádáme o instalaci druhého přechodu pro 
chodce na ulici Grymovská, před bývalou 
hospodou U Kučerů, žádáme pro bezpečnost 
chodců i cyklistů (vede zde cyklostezka), aby 
přechod byl osvětlen.

2) Členové MČ žádají o častější kontroly 
městské policie v nočních hodinách, zejména 
po akcích, které jsou ve sportovním areálu 
Asko.  Krajníky ze silnice u cyklostezky jsou 
po takových akcích, poházené v polích.  

3) Žádáme o osvětlení kapličky sv. Vendelína, 
aby bylo světlo umístěno na protějším stromě, 
tak aby byla vidět střecha kaple. 

4) oprava dvou laviček u kaple – výměna 
dřeva, dle cenové nabídky od p. B. – stolař.

5) dotaz: zda TS dodávají, nebo mohou dodat, 
nádobu na použitý fritovací olej z fritéz?

6) Žádáme, aby příslušný odbor, který uzavřel 
smlouvu s fa Racek – prodejna v Kozlovicích, 
aby fa Racek zajistila kontejner se stříškou na 
papír+ krabice z prodejny apod.

7) žádáme odfrézování cyklostezky Bečva, 
kde kořeny stromů nadzvedávají cyklotrasu. 
Vozíčkáři, maminky s kočárky a senioři 
s holemi i cyklisté těžce překonávají takové 
překážky na cyklostezce, žádáme o údržbu 
cyklostezky i v zimních měsících. Hrozí 
nebezpečí úrazu.

8) kdy bude provedeno dopravní označení 

Z:

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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komunikace II/434? Není zde označen 
přechod pro chodce (zebra). Ve špičce je 
téměř nemožné bezpečně silnici přejít.

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Z: 
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Z: předseda

T: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vyplelová

Kontrola : Čechová Dne: 25.10.2015

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


