
Zápis z 13. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic

ze dne 11.4 2016

Místo konání: Kozlovice 
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal
Alena Vyplelová

Omluveni: Lenka Židlíková

Hosté: Zastupitelé: p. Košutek, p. Pospíšilík , 
Občané Kozlovic : p. Jasová, p. Kužílková, p. Krejča
Zástupci fa. ProNet : p. Hradil, p.Janus Bufík

Program jednání:
1. Petice
2. Sečení
3. Dotazy občanů
4. Fa Pro Net
5. Různé
6. Vyjádření MV 
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Projednání podané petice občanů ulice Na Zábraní. Stížnost podala za občany p. K., 
jednáno na Radě města Přerova. 

Odpověď p. Pospíšilík: na opravu zmíněné komunikace je nutný projekt. Oprava komunikace 
bude finančně náročná. Bývalé vedení nenaplánovalo po realizaci kanalizace opravu 
komunikací, projekt nebyl před akcí aktualizován. MV má k dispozici omezené finanční 
prostředky, které se dají jen částečně použít. MV očekává zvýšení dotací na občana. Je 
možné zažádat o dotace z EU na stavbu, ale až bude vytvořen projekt.  

Celá komunikace ulice by měla být vedena jako nová stavba, totální rekonstrukce pojme asi 
8-10 mil Kč, včetně projektové dokumentace, stání pro auta, chodníky a stavebního 
povolení.

OV požaduje vytvořit stavební projektovou dokumentaci k výše uvedenému

Bod 2

MV požaduje od TMSP rozpis sečení trávy, kdy, kde a co se bude sekat. Požadujeme 
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stříkán í chodníků od plevele, 2 x do roka.  

Bod 3.

- Zastávka autobusu Na Vrbovcích. Stavební povolení bylo vydáno 1. 10. 2015. 
Finančně se podílí 150 tis. Kč z prostředků rozpočtu OV, zbývající finanční část se 
hledá v rezervách města – p. Šikulová.

- Dotaz vznesl p. K. – připojení na kanalizace v ulici Na Vrbovcích, kdy bude také jejich 
ulice po kanalizaci opravena. V dokumentaci špatně zaznačena vodovodní přípojka u 
bytového domu č. p. 14 a 15. 

Odpověď: 

Nutná je spolupráce s Vak. Vak pošle pracovníka s kamerovým systémem. Po hranici 
soukromého pozemku si musí vykopat a uložit kanalizační roury každý občan sám, 
k připojení na obecní kanalizaci je nutné přivolat odborníky z Vak.

Oprava komunikace Na Vrbovcích: není projektová dokumentace ani finanční rezerva, je 
v pořadí.

- Dotaz p. J. ohledně komunikace v ulici Lány, komunikace je nezpevněná, nyní po 
kanalizaci rozježděná (ulice vedoucí ke garážím).

Odpověď: fa Buček měla zpevnit komunikaci. Jsou nutné opravy komunikace, položit 
makadam, výfrezky  10 cm. Zavést požadavek do dlouhodobého plánu OV.

Bod č. 4

- Zástupci fa ProNet, žádali o upevnění zařízení – centrální vysílač pro internet na 
budovu OÚ  a budovu MŠ.

Odpověď: budova MŠ – požádat vlastníka budovy, příp. p. ředitelku MŠ. Členové OV 
nemají výhrad s upevněním na budovu OÚ s tím, že musí žadatelé zřejmě požádat 
MMPr o umístění a potom platit nájem.

Bod 5 - různé 

- Cedule „Zákaz podomního prodeje“ – řešíme technické upevnění, vyjádříme se na 
příštím zasedání.

- Studny bez označení, opravy provádí TMSP, finančně hradíme z našeho rozpočtu.
Čištění studní by mohla provést JDH. Zjistit zda mají k tomu oprávnění a kvalifikaci. 

- Náhradní výsadba za pokácené stromy v obci – viz zápis z předešlého zasedání. 

- Vodovodní přípojka vedoucí k budově, kde sídlí DJH bude stát 80 tis.Kč, hradí se
z rozpočtu MV.

- Žádáme  TMSP o úklid veřejného prostranství před domem Grymovská 42/54, kde 
nikdo nebydlí (je zde naházen koberec a nějaké věci.) 

Bod 6

- Vyjádření MV k pronájmům pozemků pro Odbor správy majetku MMPr.

Bod 1. – nemáme dostatek informací pro stanovisko, neznáme současný stav pozemku, 
zda na něm není závazek či neleží v ochranném pásmu.

Bod 2. - nemáme námitek, souhlasíme.

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 
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Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 6 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: pověřený člen

T: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/4/2016
2/4/2016

- MV požaduje od TMSP rozpis sečení 
trávy, kdy, kde a co se bude sekat. 
Požadujeme stříkán í chodníků od 
plevele, 2 x do roka. 

- Žádáme  TMSP o úklid veřejného 
prostranství před domem Grymovská 
42/54, kde nikdo nebydlí (je zde 
naházen koberec a nějaké věci.)Dle 
sdělení občanů jedná se o pozemek 
města. 

  

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

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
podnětu)

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
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Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vyplelová

Kontrola: Čechová Dne: 21. 4. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


