
Zápis z 19. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 8. 12. 2016 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

 Lenka Židlíková 

Omluveni:  

Hosté: Zástupci Státní policie ČR a Městské policie ČR, p. Gajerová 

  

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Adventní posezení se seniory 

3. Akce 

4. Otevření kaple 

5. Různé  

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 Úvod  

 

Bod 2 Adventní posezení se seniory: 

- Vystoupily děti z místní MŠ s pásmem mikulášských a vánočních písniček a básniček 

- Vystoupení zástupců Státní policie ČR pp. Petružela a npr. Jardná  

- Beseda se zástupci Městské policie v Přerově, zákon 361/2000 Sb. O provozu na 
pozemních komunikacích, zajímavá přednáška s videozáznamem ohledně dopravy a 
bezpečnosti na silnicích, jak řešit znečištěné silnice – přednášel p. Vojtášek 

- Přednáška ohledně zdravotních problémů seniorů – zdravotní sestra p. Gajerová  

- Zpráva o činnosti členů MČ v Kozlovicích- p. Čechová  

Bod 3 Akce  

- Zpívání koled se uskuteční před a vně místní kaple dne 14. 12. 2016 kolem 18 hodin. 
Před zahájením zpívání bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu před kaplí. Čaj, 
svařák, perníky zajištěny, vstupné dobrovolné. 

Bod 4 

Otevření kaple sv. Vendelína MČ v Kozlovicích, dle rozpisu na kapli, hlídání zajištěno 
místními seniorkami.  Uvnitř výstava betlému. Každoročně se vybírá dobrovolný příspěvek 
na další figurky do betléma, který je majetkem občanů Kozlovic.   
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Bod 5 Různé 

- Zastávka Busu na Grymovské ulici směr Radslavice: přechod pro chodce je velmi 
blízko zastávky, pokud přijedou dva autobusy za sebou, není šance přejít přes 
přechod, není zde umístěna ani dopravní značka. 

- Žádost občanů o nainstalování „chytrého semaforu“ – projíždějící auta by musela 
zpomalit. Nyní opět projíždějící auta nedodržují značku omezující rychlost. Řešit 
dopravu v Kozlovicích, zájem občanů o vybudování obchvatu. 

- Ořezy stromů – občané žádají na komunikaci Grymovská po celé délce kolem silnice 
provést ořez náletových keřů a stromů.  

 

Bod 6  Úkoly členů MČ 

- zpívání koled zajišťuje: p. Hlávková, Čechová, Skopalová, Vyplelová a p. Blaťák – 
osvětlení stromu 

- otevření kaple: výzdoba p. Kučera, hlídání dle rozpisu- seniorky MČ Kozlovice 

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: předseda 
 
T: příští jednání 
výboru 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

1/19/2016 
 

zpívání koled zajišťuje: p. Hlávková, Čechová, 
Skopalová, Vyplelová a p. Blaťák – osvětlení 
stromu 

otevření kaple: výzdoba p. Kučera, hlídání dle 
rozpisu- seniorky MČ Kozlovice 

 

 

2/19/2016 
 

otevření kaple: výzdoba p. Kučera, hlídání dle 
rozpisu- seniorky MČ Kozlovice 
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Z:  
 
T:  
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

1/19/2016 Zastávka Busu na Grymovské ulici směr 
Radslavice: přechod pro chodce je velmi 
blízko zastávky, pokud přijedou dva autobusy 
za sebou, není šance přejít přes přechod, není 
zde umístěna ani dopravní značka. 

 

  
 
 

2/19/2016 Žádost občanů o nainstalování „chytrého 
semaforu“ – projíždějící auta by musela 
zpomalit. Nyní opět projíždějící auta 
nedodržují značku omezující rychlost. Řešit 
dopravu v Kozlovicích, zájem občanů o 
vybudování obchvatu. 

 

  
 
 

3/19/2016 Ořezy stromů – občané žádají na komunikaci 
Grymovská po celé délce kolem silnice 
provést ořez náletových keřů a stromů. 

  
 
 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Z: 
 
T: 
 

1/19/2016 -  
 
 
 

 

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 13. 12. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


