
Zápis z 16. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic

ze dne 5. 9. 2016

Místo konání: Kozlovice
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal
Lenka Židlíková

Omluveni: Alena Vyplelová
Hosté:

Program jednání:
1. Finanční rozpočet 
2. Úklid TMSPr
3. Hodové slavnosti 
4. Výměna pozemku
5. „II/434 Kozlovice-průtah“
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

Rozpočet na rok 2017 vybavení kanceláře:

- dovybavení užitkového servisu při zapůjčení místnosti (příbory, sklenice, talíře, to co 
chybí.) 

- kancelářské potřeby pro členy MČ  

Bod 2

Členové MČ požadují, aby v pravidelných intervalech byly prováděny, na veřejných plochách 
v Kozlovicích, úklidy psích exkrementů

Žádáme o pravidelnou údržbu cyklostezky mezi Kozlovicemi a Přerovem kolem Bečvy, 
včetně Rybářské aleje stezky pod nemocnicí až po loděnici. Občané si stěžují na zvedající
se asfaltový povrch, vlivem růstu kořenů lemujících stromů. Žádáme nerovnosti odfrézovat. 

Bod 3

23. října 2016 se uskuteční v Kozlovicích tradiční Hodová slavnost. Žádáme o úklid obce, 
zvláště pak spadaného listí kolem kaple, ve které se uskuteční v 10,30 mše svatá. Od 8. 
hodiny bude vyhrávat a procházet obcí dechová kapela „ Hanácké výběr“.  

Bod 4

Vyjádření členů MČ: s výměnou pozemků p. J.M. souhlasím v plném rozsahu

Bod 5

Projednávání rozhodnutí stavebního povolení č.32/2016 na stavbu „II/434 Kozlovice-průtah“, 
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námitek vznesených v souvislosti s vydáním tohoto povolení (Mgr. Jolana Čechová za MV a 
za občanku m.č. a ing. M.H. za občanku m.č). Po projednání této záležitosti MV žádá 
kompetentní orgány a zástupce města, aby se touto záležitostí zabývali a podpořili 
nesouhlasné stanovisko MV Kozlovice a občanů Kozlovic se stavbou II/434 Kozlovice 
průtah, protože se domníváme, že pokud se stavba bude realizovat, tak hrozí, že bude 
odstraněna dopravní značka zakazující vjezd vozidel s hmotností nad 12,5t.

   

  Bod 6 Úkoly pro členy MČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku)
Zodpovědnost, 
termín

1/16/2016 -

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněn
o/ prodloužení 
termínu

1/16/2016 Členové MČ požadují, aby v pravidelných 
intervalech byly prováděny, na veřejných 
plochách v Kozlovicích, úklidy psích 
exkrementů.

2/16/2016 Žádáme o pravidelnou údržbu cyklostezky 
mezi Kozlovicemi a Přerovem kolem Bečvy, 
včetně Rybářské aleje stezky pod nemocnicí 
až po loděnici. Občané si stěžují na zvedající 
se asfaltový povrch, vlivem růstu kořenů 
lemujících stromů. Žádáme nerovnosti 
odfrézovat. 

3/16/2016 23. října 2016 se uskuteční v Kozlovicích 
tradiční Hodová slavnost. Žádáme o úklid 
obce, zvláště pak spadaného listí kolem kaple, 
ve které se uskuteční v 10,30 mše svatá.

4/16/2016 projednávání rozhodnutí stavebního povolení 
č.32/2016 na stavbu „II/434 Kozlovice-průtah“, 
námitek vznesených v souvislosti s vydáním 
tohoto povolení (Mgr. Jolana Čechová za MV a 
za občanku m.č. a ing. M.H. za občanku m.č). 
Po projednání této záležitosti MV žádá 
kompetentní orgány a zástupce města, aby se 
touto záležitostí zabývali a podpořili 
nesouhlasné stanovisko MV Kozlovice a 
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občanů Kozlovic se stavbou II/434 Kozlovice 
průtah, protože se domníváme, že pokud se 
stavba bude realizovat, tak hrozí, že bude 
odstraněna dopravní značka zakazující vjezd 
vozidel s hmotností nad 12,5t.

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/16/2016

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
podnětu)

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/16/2016 projednávání rozhodnutí stavebního povolení 
č.32/2016 na stavbu „II/434 Kozlovice-průtah“, 
námitek vznesených v souvislosti s vydáním 
tohoto povolení (Mgr. Jolana Čechová za MV 
a za občanku m.č. a ing. M.H. za občanku 
m.č). Po projednání této záležitosti MV žádá 
kompetentní orgány a zástupce města, aby se 
touto záležitostí zabývali a podpořili 
nesouhlasné stanovisko MV Kozlovice a 
občanů Kozlovic se stavbou II/434 Kozlovice 
průtah, protože se domníváme, že pokud se 
stavba bude realizovat, tak hrozí, že bude 
odstraněna dopravní značka zakazující vjezd 
vozidel s hmotností nad 12,5t.

9. Závěr

Zapsal: Vyplelová

Kontrola: Čechová Dne: 21.9.2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


