
Zápis z 34.jednání místní části místního výboru Kozlovice 

 ze dne 1.10.2018 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

 Lenka Židlíková 

 Omluven:  

 Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Kultura a sport pro ženy 

2. Hody 

3. Kontejnerové stání 

4. Oprava chodníků 

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 jednání: 

Bod 1 

Od 2. 10. 2018 v 19 h začíná jóga pro ženy v horním patře místní MŠ. 

Bod 2 

V neděli 14. 10. 2018 se uskuteční hody, ranní budíček s kapelou Hanácké výběr od 8 h. Mše svatá se 
bude sloužit v místní kapli od 10,30 h. Žádáme o úklid obce.  

 
Bod 3 
Nesouhlasíme s frekvencemi přistavování kontejnerů jak na směsný odpad, tak na Bio odpad. 
Potřebovali bychom přistavit Bio odpad v těchto podzimních dnech častěji (sběr listí a ořez stromů 
v zahradách) a přistavování i do okrajových míst obce, kde žijí starší občané a ze zdravotních důvodů 
nemohou překonávat dlouhou vzdálenost ke kontejnerovému stání. Žádáme o přistavení VOK na 
směsný odpad do ulice Za Školou na točnu.       

 

Bod 4 

Členové MČ byli seznámeni s Položkovým rozpočtem stavby úpravy chodníků v ulici   Na Zábraní, 
Přerov IV-Kozlovice, trváme na realizaci úpravy chodníků.  



Bod 5 - Různé: 

- K TS Přerov nabízí k vysázení strom – lípu. Vysoká cena, nemáme zájem.  

- K TS- do budoucna žádáme o posečení obou břehů vedoucích kolem cyklostezky z Přerova do 
Kozlovic – vrchem od nemocnice (okolo odtokového žlabu) 

- Žádáme o vyčištění kanálů na ulici Grymovská, kanály jsou ucpány 

- Mikulášskou besídku pro seniory plánujeme 6. 12. 2018 

- Vznášíme dotaz ohledně přístupu k řece Bečvě. V  blízkosti odpočívadla na cyklostezce za 
hřištěm, byl vždy tzv. „vyježďák“, kde se místní lidé mohli dostat k řece a dokonce ji tudy 
přecházeli na druhou stranu k Žebračce. Při povodních však byl tento přejezd zanesen 
pískem, tudíž nyní je toto znemožněno.  Je možné tento přístup opět obnovit? 

- Žádáme o povrchovou úpravu (protiprašný povrch) točny v ulici Za školou. 

Rozpočet na rok 2019- údržba  OÚ: 

- Revize komínu + případná jejich oprava 

- Oprava podlahy v místní knihovně 

- Přidat umývací dřez do místnosti v horním patře WC+umyvadlo 

- Výstavba garáže pro hasičské auto DHJ- finanční spoluúčast.  

 

Bod 6  Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín, plnění 
 
 

   

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín, plnění 
 
 

1/34/2018 Nesouhlasíme s frekvencemi přistavování 
kontejnerů jak na směsný odpad, tak na Bio 
odpad. Potřebovali bychom přistavit Bio 
odpad v těchto podzimních dnech častěji 
(sběr listí a ořez stromů v zahradách) a 
přistavování i do okrajových míst obce, kde 
žijí starší občané a ze zdravotních důvodů 
nemohou překonávat dlouhou vzdálenost ke 
kontejnerovému stání. Žádáme o přistavení 
VOK na směsný odpad do ulice Za Školou na 
točnu. 

 



 

2/34/2018 K TS Přerov nabízí k vysázení strom – lípu. 
Vysoká cena, nemáme zájem.  

 

 

3/34/2018 K TS- do budoucna žádáme o posečení obou 
břehů vedoucích kolem cyklostezky 
z Přerova do Kozlovic – vrchem od 
nemocnice (okolo odtokového žlabu) 

 

 

4/34/2018 Žádáme o vyčištění kanálů na ulici 
Grymovská, kanály jsou ucpány 

 

5/34/2018 Vznášíme dotaz ohledně přístupu k řece 
Bečvě. V  blízkosti odpočívadla na 
cyklostezce za hřištěm, byl vždy tzv. 
„vyježďák“, kde se místní lidé mohli dostat 
k řece a dokonce ji tudy přecházeli na 
druhou stranu k Žebračce. Při povodních 
však byl tento přejezd zanesen pískem, tudíž 
nyní je toto znemožněno.  Je možné tento 
přístup opět obnovit? 

 

 

6/34/2018 Žádáme o povrchovou úpravu (protiprašný 
povrch) točny v ulici Za školou. Členové MČ 
byli seznámeni s Položkovým rozpočtem 
stavby úpravy chodníků v ulici Na Zábraní, 
Přerov IV-Kozlovice, trváme na realizaci 
úpravy chodníků.  

 

 

7/34/2018 Členové MČ byli seznámeni s Položkovým 
rozpočtem stavby úpravy chodníků v ulici Na 
Zábraní, Přerov IV-Kozlovice, trváme na 
realizaci úpravy chodníků.  

 

 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: 

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín, plnění 
 
 

   

 



Bod 9  Závěr  

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 18. 10. 2018 

Podpis 

Přílohy: 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 

 

 


