
Zápis z 2. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 8. 4. 2019 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

 Jolana Čechová 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Seznámení se závěry 

2. Žádosti  

3. Garáž pro MDHJ 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Členové výboru MČ Kozlovice byli seznámeni s odpověďmi na požadavky z jednání z 11. 3. 2019. 

Odpovědi přítomní členové vzali na vědomí. 

Bod 2  

Požadavky: 

 Žádáme provést údržbu drátěného hřiště jak vnitřní, tak i vnější plochu, vyčištění betonové 
plochy od nánosů, zametení. Žádáme i o opravu pletiva. 

 Žádáme o odstranění černé skládky, která se nachází na pozemku podél krajské komunikace 
směrem na obec Grymov po levé straně za mostkem, směrem vlevo k Bečvě, mezi stromy 
jsou vyhozené sedačky, okna apod.  

 Žádáme o vyjádření kompetentní osoby (p. Doupalová), proč nebyla projednána výsadba 
stromů se zástupci MČ Kozlovice ( s kterýmkoliv členem), dle Stanov pro MČ čl. IV.bod 2 
řízení a formy místních výborů a čl. VI bod 3 ostatní oprávnění MV  

 Člen výboru p. Jemelka Stanislav nesouhlasí se stávající  výsadbou stromů, a to z důvodu 
kolize s Územním plánem Přerova   

 Žádáme o odstranění uschlého smrku, který stojí při odbočení z ulice Grymovská na náves, 
při pohledu 3 metry vlevo od komunikace. Smrk je suchý, zřejmě napaden kůrovcem  



 Žádáme o opravu chodníků, kde jsou propadlé dlaždice a to na ul. Grymovská směr od města 
vpravo u domu č. 6 (Baďurovi) a domu č.18  (Plhalovi) 

 Při sjíždění z cyklostezky směr z města na místní komunikaci (kříží se zde ul Grymovská a Na 
Zábraní), je propadlá silnice (výtluk) bývá zde opakovaně, žádáme o opravu   

 Žádáme o umístění omezovací značky do ulice Květná, kde chodí matky s dětmi a kočárky, 
nejsou zde  chodníky , značku  omezení rychlosti 30 km  

 Žádáme o informace o zavedení optického kabelu, kudy povede? 

 Žádáme o osvětlení (malou ledku) památníku padlým hrdinům před místní mateřskou školou  

 Žádáme o umístění kontejneru na použité oleje  

 Žádáme o trvalou úpravu značení „ Zákaz vjezdu vozidel nad 12t-tranzit“   

Bod 3 

Členové MJSDH  žádají o realizaci výstavby nebo rekonstrukce garáže pro jejich hasičské auto. Bylo 

jim sděleno, že existuje projekt, který se tímto zabývá.  Pokud tomu tak není, je nutné nový projekt 

na garáž pro hasičské auto vypracovat a sdělit jakou formou se bude realizovat.    

Bod 4 – Různé 

Vzhledem k tomu, že horní patro místní MŠ je používáno na cvičení jógy pro místní ženy, často se 

stává, že v celé budově vypadne el. proud a musí se hledat a nahodit pojistky, aby hodina mohla dále 

pokračovat. Proto žádáme o revizi elektřiny v celé budově, případně její novou instalaci nebo využít 

možnosti plynu, který je zde zaveden. 

- Příští jednání bude 13. května 2019 v 18 h na hřišti, na toto jednání zveme p. Záchu- pozve 
předsedkyně p. Čechová. 

 

Bod 5  Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/2/2019 Příští jednání bude 13. května 2019 v 18 h na hřišti, na toto 
jednání zveme p. Záchu.  

 

Z:předseda 
T:  

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/2/2019 Žádáme provést údržbu drátěného hřiště jak vnitřní, tak i 
vnější plochu, vyčištění betonové plochy od nánosů, 
zametení. Žádáme i o opravu pletiva. 
 

Z: 
T:  



2/2/2019 Žádáme o odstranění černé skládky, která se nachází na 
pozemku podél krajské komunikace směrem na obec 
Grymov po levé straně za mostkem,  směrem vlevo k Bečvě, 
mezi stromy jsou vyhozené sedačky, okna apod.  

 

 

3/2/2019 Žádáme o vyjádření kompetentní osoby (p. Doupalová), proč 
nebyla projednána výsadba stromů se zástupci MČ Kozlovice 
( s kterýmkoliv členem), dle Stanov pro MČ čl. IV.bod 2 řízení 
a formy místních výborů a čl. VI bod 3 ostatní oprávnění MV  

 Člen výboru p. Jemelka Stanislav nesouhlasí se 
stávající  výsadbou stromů, a to z důvodu kolize 
s Územním plánem Přerova   

 

 

4/2/2019 Žádáme o odstranění uschlého smrku, který stojí při 
odbočení z ulice Grymovská na náves, při pohledu 3 metry 
vlevo od komunikace. Smrk je suchý, zřejmě napaden 
kůrovcem  

 

 

5/2/2019 Žádáme o opravu chodníků, kde jsou propadlé dlaždice a to 
na ul. Grymovská směr od města vpravo u domu č.6 a domu 
č.18   

 

 

6/2/2019 Žádáme o umístění omezovací značky do ulice Květná, kde 
chodí matky s dětmi a kočárky, nejsou zde  chodníky , značku  
omezení rychlosti 30 km  
 

 

7/2/2019 Žádáme o informace o zavedení optického kabelu, kudy 
povede? 

 

8/2/2019 Žádáme o osvětlení (malou ledku) památníku padlým 
hrdinům před místní mateřskou školou  

 

9/2/2019 Žádáme o trvalou úpravu značení  „Zákaz vjezdu vozidel nad 
12t-tranzit“   

 

10/2/2019 Žádáme o umístění kontejneru na použité oleje   

11/2/2019 Členové MJSDH  žádají o realizaci výstavby nebo 
rekonstrukce garáže pro jejich hasičské auto. Bylo jim 
sděleno, že existuje projekt, který se tímto zabývá.  Pokud 
tomu tak není, je nutné nový projekt na garáž pro hasičské 
auto vypracovat a sdělit jakou formou se bude realizovat.    

 

12/2/2019 Vzhledem k tomu, že horní patro místní MŠ je používáno na 
cvičení jógy pro místní ženy, často se stává, že v celé budově 
vypadne el. proud a musí se hledat a nahodit pojistky, aby 

 



hodina mohla dále pokračovat. Proto žádáme o revizi 
elektřiny v celé budově, případně její novou instalaci nebo 
využít možnosti plynu, který je zde zaveden. 

13/2/209 Při sjíždění z cyklostezky směr z města na místní komunikaci 
(kříží se zde ul Grymovská a Na Zábraní), je propadlá silnice 
(výtluk) bývá zde opakovaně, žádáme o opravu   

 

 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod 8  

Závěr  

Zapsal: Vyplelová        Dne 15. 4. 2019  

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


