
Zápis z 5. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 26. 8. 2019    

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

  

Omluven: Alena Vyplelová  - nemoc, Ludevít Kadák- služební cesta 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Den pro občany Kozlovic 

2. Náhrada za zatížení obce – rekonstrukce silnice 

3. Žádost o prošetření vzniku ubytovny 

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 

MV dává na vědomí konání akce Den Kozlovic dne 15. 9. 2019 na hřišti. Úkoly zajištěny členy 
MV, SDH Kozlovice, p. K. – akce je určena primárně pro občany Kozlovic. 

Bod 2 

MV žádá tímto adekvátní náhradu za silné zatížení obce projíždějícími vozidly nad 12 t z 
důvodu vedení objízdné trasy v souvislosti s rekonstrukcí ulice Polní v Přerově. Ulice 
Grymovská zatížena nadměrným hlukem, vozovka je již v několika místech narušena. Občané 
si stěžují na praskání zdí jejich domů v této ulici. MV požaduje po skončení objízdné trasy 
rekonstrukci silnice II/434 v ulici Grymovská (krajská) + rekonstrukci ulice Na Zábraní 
(vozovka + chodníky)! Zákaz vjezdu vozidel nad 12t požadujeme zachovat i po rekonstrukci 
silnice. 

Bod 3 

Dne 10. 7. byla na Magistrát města Přerova, Stavební odbor, zaslána žádost o prošetření 
vzniku ubytoven v Kozlovicích v ulici Za Školou (bývalá prodejna Jednoty) a v ulici Na Zábraní 
(bývalá tiskárna). Občané nechtějí, aby v obci byli ubytování dělníci různých národností. Do 
7. 9. 2019 nepřišla ze Stavebního úřadu žádná odpověď. 

 



Bod 4   Různé 

- MV požaduje vykácení uschlých smrků u točny v ulici Na Vrbovci 

- Žádáme o provedení chemického ošetření chodníku proti plevelům v ulici U Pomníku, pravé 
strany ve směru od ulice Grymovská (nebylo při minulém ošetřování provedeno) 

- Ke změně jízdních řádů autobusů nejsou ze strany MV připomínky 

- Při výstavbě kontejnerového stání v ulici Na Zábraní (na začátku obce) byl zabetonován 
odtokový žlab, který odváděl při deštích vodu z pole a od garáží. V současné době se voda 
zastaví o vydlážděné kontejnerové stání a rozlévá se do ulice, žádáme o nápravu! 

- Odsouhlasena koupě koberce na Obecní úřadovnu do 1. patra, kde ženy cvičí jógu. 

Bod 5   Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/5/2019  Z:předseda 
T:  

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/5/2019 Dne 10. 7. byla na Magistrát města Přerova, Stavební 
odbor, zaslána žádost o prošetření vzniku ubytoven v 
Kozlovicích v ulici Za Školou (bývalá prodejna Jednoty) a v 
ulici Na Zábraní (bývalá tiskárna). Občané nechtějí, aby v 
obci byli ubytování dělníci různých národností. Do 7. 9. 
2019 nepřišla ze Stavebního úřadu žádná odpověď. 
 

MAJ 
Z: 
T:  

2/5/2019 Žádáme o provedení chemického ošetření chodníku proti 
plevelům v ulici U Pomníku, pravé strany ve směru od ulice 
Grymovská (nebylo při minulém ošetřování provedeno) 
 

 

3/5/2019 MV požaduje vykácení uschlých smrků u točny v ulici Na 
Vrbovci 

 

4/5/2019 Při výstavbě kontejnerového stání v ulici Na Zábraní (na 
začátku obce) byl zabetonován odtokový žlab, který 
odváděl při deštích vodu z pole a od garáží. V současné 
době se voda zastaví o vydlážděné kontejnerové stání a 

 



rozlévá se do ulice, žádáme o nápravu! 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/5/2019 MV žádá tímto adekvátní náhradu za silné zatížení obce 
projíždějícími vozidly nad 12 t z důvodu vedení objízdné 
trasy v souvislosti s rekonstrukcí ulice Polní v Přerově. Ulice 
Grymovská zatížena nadměrným hlukem, vozovka je již v 
několika místech narušena. Občané si stěžují na praskání zdí 
jejich domů v této ulici. MV požaduje po skončení objízdné 
trasy rekonstrukci silnice II/434 v ulici Grymovská (krajská) 
+ rekonstrukci ulice Na Zábraní (vozovka + chodníky)! Zákaz 
vjezdu vozidel nad 12t požadujeme zachovat i po 
rekonstrukci silnice. 

 

 

Bod 8 Závěr 

Další schůze MV bude 7.10.2019  

Zapsal: Martin Jemelka       Dne 8. 9. 2019

  

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


