
Zápis z 24. jednání Místního výboru místní části Kozlovic 

ze dne 22. 5. 2017 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

 Lenka Židlíková 

Omluveni:  

Hosté: p. Michal Blaťák 

 
 
Program jednání:  

1. Klíče od budov 

2. Souhlasy 

3. Grymovská ulice - průjezdnost 

4. Souhlas s cenovou nabídkou 

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  

P. Blaťák – vedoucí  DHJ žádá o náhradní klíče od obecního úřadu a kaple, aby byl zajištěn 
přístup do budov, a to kvůli revizi hasičských přístrojů.  

Bod 2 

- Odsouhlasena částka na Dětský den 24. 5. 2017, který zajišťuje místní jednotka DHJ.    

- Odsouhlasen příspěvek do 2500,- Kč na akci Dětský den. 

- Odsouhlaseno užívání vypůjčené plochy, která je v majetku MU Přerov, pro  FK 
Kozlovice 

Bod 3  

Žádáme přehled počtu aut a přehled jejich rychlostí při průjezdnosti místní částí  
ul. Grymovská. Auta jezdí nepřiměřenou rychlostí a s nadměrnou zátěží. 
 

Bod 4 

Diagnostika vozovky v ulici Na Zábraní – souhlasíme s cenovou nabídkou. 

   

Bod 5 

- Nemáme podnět k údržbě stromů okolo silnice, která patří Olomouckému kraji, a ten 
provádí i jejich údržbu. 

- Náhradní výsadba – trváme na výsadbě dle e-mailové nabídky ze dne 23. 3. 2016. 
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- Informace: kdo potřebuje BIO popelnici je to nutné nahlásit p. Kousalové  

- Ořezy stromů - opět hlásit paní Doupalové. Žádáme zdůvodnit kácení sakur na 
Grymovské ulici, protože v jiných lokalitách jsou patrné řádné ořezy sakur a ne jejich 
kácení. Občané na ulici Tučínské neustále žádají odstranění břízy – z důvodu břízové 
alergie -požadujeme vyměnit za jiný typ stromu.  

- Informace – konec přistavování BIO kontejnerů – kompostárna je plná.  

  

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  Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/24/2017 P. Blaťák – vedoucí  DHJ žádá o náhradní 
klíče od obecního úřadu a kaple, aby byl 
zajištěn přístup do budov, a to kvůli revizi 
hasičských přístrojů.  

 

 
 
 

2/24/2017 p. Vyplelová zjistí  

 

 
 
 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/ rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  
 
 
 
 

1/24/2017 Žádáme o přehled počtu aut a přehled jejich 
rychlostí při průjezdnosti místní částí ul. 
Grymovská. Auta jezdí nepřiměřenou rychlostí 
a s nadměrnou zátěží. 
 

 
 
 

1/24/2017 Ořezy stromů- opět hlásit p. Doupalové.  
Žádáme zdůvodnit kácení sakur na 
Grymovské ulici. V jiných lokalitách, jsou 
patrné řádné ořezy sakur a ne hned jejich 
kácení. Občané na ulici Tučínské neustále 
žádají o odstranění břízy – břízová alergie, 
požadujeme vyměnit za jiný typ stromu. 
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu, požadavku 
 

Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/24/2017 -  
 
 

2/24/2017 -  
 
 

 

Bod 9 Závěr 

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 8. 6. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


