
Zápis z 25. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 9. 6. 2017 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

  

Omluveni: Lenka Židlíková 

Hosté:  

  

 
 
Program jednání:  

1. Zastávka busu 

2. Odpočinkový přístřešek na cyklostezce 

3. Požadované opravy 

4. Různé 

5. Příprava na den pro  obyvatele MČ 

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  

Zastávka autobusu, obrácené dopravní značení, v současné době je pokládán asfaltový 
koberec.  Čeká se na vyjádření fa City Tools, ohledně autobusového přístřešku.  

Bod 2 

Přístřešek u cyklostezky u Bečvy pomalovali vandalové. p. Fiala přístřešek od kreseb umyl a 
jím nainstalovaný odpadkový koš vyprázdnil.  

Bod 3 

Požadované opravy:  

- Žádáme o opravu chodníku v ul. Grymovská  a ul. Příční, rohový dům.  

- Žádáme o zpevnění ujíždějícího svahu u rodinného domu v ul. Na Zábranní č. p. 68/11 
p. P. Jedná se o městský pozemek. Projíždějí tudy auta ke sportovnímu areálu. 

- V ulici Na Zábranní u rodinného domu T., jsme již dříve požadovali o ořez túje, nyní 
túje spadla, tak žádáme TS o její odstranění.  

Bod 4 

Různé: 

- Připravuje se nová mapa sečení zeleně v místní části 

- Revitalizaci – osázení MČ zelení dle požadavku předsedkyně p. J. Čechové 

- 24. 6. – Čekyně – Hodové slavnosti 
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- 21. 6. - Žeravice-  koná se Olympijský běh – sportovní den 

- 24. 6. Kozlovice  - Memoriál J. Pavlíka v kopané. Odsouhlasena sponzorská částka pro  
starší přípravku v kopané a mladší žáky  ve výši 2000 Kč. 

- V lokalitě ulice Na Zábranní, vedle posledního okálu jsou městské stavební pozemky. 
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě nedochází k výstavbě RD, žádáme o využití těchto 
pozemků na dětské hřiště (pískoviště, průlezky lavičky + osázení keři, stromy). 
Požadavek vznesly maminky s malými dětmi.  Pro ně je tato lokalita bezpečnější, 
protože nemusí nepřecházet s malými dětmi přes hlavní cestu, kde projíždí spousta 
aut. Tato lokalita by byla, dle jejich názoru pro děti bezpečná a vhodná.  

Bod 5 

Dne 27.8.2017 členové MV MČ naplánovali společenskou akci pro všechny místní 
občany  Kozlovic pod názvem „Konec prázdnin“. V souvislosti s tímto, žádáme o 
spolupráci na přípravě osoby a složky: 

- DHJ – připravit pěnu pro děti nebo hasičský zásah apod.  

- FK – připravit soutěže, atrakce… 

- P. Fiala,  Asko – příprava táboráku a opékání vuřtů 

- P. Hlávková a spol – dětská výherní soutěž 

- Kapela Letokruhy – podvečerní hraní- zajistí p. Čechová 

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

 DHJ – připravit pěnu pro děti nebo hasičský 
zásah apod. 

 

 FK – připravit soutěže, atrakce…  

 P. Fiala, Asko – příprava táboráku a opékání 
vuřtů 

 

 P. Hlávková a spol – dětská výherní soutěž  

 Kapela Letokruhy – podvečerní hraní - zajistí  
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání požadavku, úkolu 

 

Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/25/2017 Žádáme o opravu chodníku v ul. Grymovská  
a ul. Příční, rohový dům.  

 

 

2/25/2017 Žádáme o zpevnění ujíždějícího svahu u 
rodinného domu v ul. Na Zábranní č.p. 68/11 
p. P. Jedná se o městský pozemek. Projíždějí 
tudy auta ke sportovnímu areálu. 

 

3/25/2017 V ulici Na Zábranní u rodinného domu T., 
jsme již dříve požadovali o ořez túje, nyní túje 
spadla, tak žádáme TS o její odstranění. 

 

4/25/2017 V lokalitě ulice Na Zábranní, vedle 
posledního okálu jsou městské stavební 
pozemky. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě 
nedochází k výstavbě RD, žádáme o využití 
těchto pozemků na dětské hřiště (pískoviště, 
průlezky lavičky + osázení keři, stromy). 
Požadavek vznesly maminky s malými dětmi.  
Pro ně je tato lokalita bezpečnější, protože 
nemusí nepřecházet s malými dětmi přes 
hlavní cestu, kde projíždí spousta aut. Tato 
lokalita by byla, dle jejich názoru pro děti 
bezpečná a vhodná 

 

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání požadavku, úkolu Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/25/2017 -  

 

Bod 9 Závěr 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 23. 6. 2017 

Podpis 

Přílohy: 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


