
Zápis z 15. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic

ze dne 6. 6. 2016

Místo konání: Kozlovice 
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal
Alena Vyplelová

Omluveni: Lenka Židlíková

Hosté:

Program jednání:
1. Finanční rozpočet - převod
2. Dotazy
3. Závady po kanalizaci a vodovodu
4. Veřejné prostranství + vnitřní předpis na kácení stromů
5. Různé: sečení ploch a využití, tabulky
6. Úkoly pro členy MČ
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Převod finančních prostředků z rozpočtu z roku 2015 v částce 184 000,- Kč (z položky
nerozděleno). Členové MČ se dohodli na převodu celé této částky na opravu komunikace 
ulice Na Zábraní (sloučit všechny prostředky na opravu komunikace). Žádáme o zpracování

projektu na opravu této komunikace, aby se v příštím roce mohly zahájit práce na opravě.  

Bod 2

Dotazy

 jak daleko jsou rozpracované akce: přípojka tykající se vodovodního a kanalizačního 
řádu k domu Obecní úřadovny

 jak daleko je rozpracovaná zastávka MHD v ulici Na Vrbovcích 

 jaký je stav požadovaného osvětlení na LED žárovky v ulici Za školou

Bod 3

a. Nedokončené závady po kanalizaci a vodovodu. Občané se na nás obrací, se 
stížnostmi které vznikly po akci:

 Pan S.: oprava spadlé zídky předzahrádky domu, úprava okolí

 Pan H.: navezená suť (původně byl travnatý porost)
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            Fotky se závadami poslal p. Prchal.

b. opětovné posouzení zdravotního stavu břízy na Tučínské 9

c. p. V. před domem žádá o vysázení třešně 

d. p. Š. chce skácet sakuru- nadzvedává mu plot

  

Bod 4

 Vyjádření k územní studii veřejného prostranství: vzhledem k tomu, že nejsme schopni 
identifikovat patřičné pozemky, navštíví p. Vyplelová p. Ing.  Koryčanovou, s kterou 
probere návrhy členů OV. 

 MV Kozlovice souhlasí se zněním vnitřního předpisu na kácení stromů

Bod 5

Různé :

 V ulici Na Zábraní u RD p. K. jsou pozemky města, nejsou udržovány, žádáme o 
častější sečení této plochy!!!!! Pokud nebudou tyto pozemky využity, měli bychom 
nápady, zda by mohly být revitalizovány a mohly by se stát odpočinkovou klidovou 
zónou – malý parčík, či ovocný sad s podnikatelským záměrem. 

 Pokud město vlastní další neudržované pozemky a nemají na nich prozatím žádné 
využití, mohly by se tyto pozemky nabídnout k malému podnikání.

 Požadujeme 3 ks cedulek na zákaz podomního prodeje.  

Bod 6 -  úkoly členů MČ: p. Vyplelová zjistí pozemky pro revitalizaci 

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 6 Úkoly pro členy MČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: pověřený člen

T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/15/2016 p. Vyplelová zjistí pozemky pro revitalizaci
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

1/15/2016 Dotaz, jak daleko jsou rozpracované akce: přípojka 
tykající se vodovodního a kanalizačního řádu k 
domu Obecní úřadovny

2/15/2016 Jak daleko je rozpracovaná zastávka MHD v ulici 
Na Vrbovcích?

3/15/2016 Jaký je stav požadovaného osvětlení na LED 
žárovky v ulici Za školou…)?

4/15/2016 Nedokončené závady po kanalizaci a vodovodu. 
Občané se na nás obrací, se stížnostmi které 
vznikly po akci:

- Pan S.: oprava spadlé zídky předzahrádky 
domu, úprava okolí

- Pan H.: navezená suť (původně byl travnatý 
porost)

5/15/2016 Prosíme o opětovné posouzení zdravotního stavu 
břízy na Tučínské 9

6/15/2016 P. V. před domem žádá o vysázení třešně 

7/15/2016 P. Š. chce skácet sakuru - nadzvedává mu plot

8/15/2016 V ulici Na Zábraní u RD p. K. jsou pozemky města, 
nejsou udržovány, žádáme o častější sečení této 
plochy!!!!! Pokud nebudou tyto pozemky využity, 
měli bychom nápady, zda by mohly být 
revitalizovány a mohly by se stát odpočinkovou 
klidovou zónou – malý parčík, či ovocný sad s 
podnikatelským záměrem. 

9/15/2016 Požadujeme 3 ks cedulek na zákaz podomního 
prodeje
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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

Zapsal: Vyplelová

Kontrola: Čechová Dne: 15. 6. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


