
Zápis z 6. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 7. 10. 2019 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

 Jolana Čechová 

Omluven:  

Hosté: Michal Blaťák JSDH Kozlovice 

 

Program jednání:  

1. Příprava na Hody 

2. Čistota obce 

3. Kontroly policie na místní komunikaci  

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 

20. října 2019 se budou konat v obci Hody. Kapela Hanácké výběr bude procházet obcí a 

vyhrávat od 8 h. Následně bude v místní kapli sv. Vendelína sloužena Mše svatá.   Pokud 

zajistíme harmonikáře, byla by uspořádána  19.10. 2019 v rest. areálu Asko  před hodová 

zábava, bude upřesněno. 

Bod 2 – Čistota obce-TSMP 

Žádáme o úklid obce před termínem 19. a 20.10.2019 - v obci jsou hody.  Žádáme o úklid 

v  celé obci, hlavně odstranění spadaného listí kolem kaple a na návsi. Prosíme na tyto 

sváteční dny nedávat kontejner na náves. 

Bod 3 

Žádáme o větší počet kontrol místní policie na objízdné trase, která vede vedoucí přes obec 

ulicí Grymovská a pokračuje do Přerova po ulici Dvořákova. Místní občané zaznamenávají 

větší průjezdnost těžkých nákladních vozidel a tranzitů.  Narůst dopravy a nedodržování 

zákazu průjezdu vozidel, která Přerovem pouze projíždějí, způsobuje škody na majetku 



občanů a ohrožuje jejich bezpečnost. Žádáme o sdělení, jak dlouho bude ještě tato 

neutěšená situace trvat. 

Bod 4 – Různé 

- Žádáme o umístění bezpečnostního zrcadla na ul. Grymovská, při vyjíždění z ulice 

Záhumenní, kde je velmi špatný výhled při odbočování na hlavní silnici (u bývalé 

tiskárny Katos, nyní nemovitost p. N.). 

- Žádáme o odstranění náletových dřevin při výjezdu z ulice Záhumení na ulici 

Grymovská za OÚ. 

- Na návsi před RD N. je místní studna.  Žádáme o vyčištění studny a opravu pumpy i 

betonového krytí studny. 

- Žádáme o vyčištění odtokového kanálu při vedle Grymovské ulice před domem p. Š. 

Opakovaná žádost!! 

- Dne 1. 11. 2019 uspořádá místní JSDH kozlovice lampionový průvod, který bude 

zakončen opékáním špekáčků ve dvoře obecního úřadu, kde sídlí JSDH. 

- Místní JSDH uspořádá Mikuláše pro děti místní mateřské školy. 

- Žádáme o odstranění  starého betonového sloupu, který zde zřejmě ponechal ČEZ, 

když prováděl výměnu sloupů vedoucích el. napětí.  Tento sloup leží po pravé straně 

směrem na Přerov v trávě na pozemku manželů A. Leží zde několik měsíců, či 

dokonce 2 roky.   

- Žádáme o opravu podlahy v místní knihovně, která je v přízemí Obecní úřadovny.  

- Objednávka kancelářského materiálu – zajistí Vyplelová 

- Výměna toneru v kopírovacím stroji – zajistí Vyplelová 

- Předpokládaný a zajištěný termín schůze na prosinec- buď veřejná schůze nebo  

setkání seniorů  4.12.2019 - bude upřesněno  

 

- Příští jednání bude 4. 11. 2019 v 18 h v Obecní úřadovně v kanceláři  

 

Bod 5  Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/6/2019 - Objednávka kancelářského materiálu –  
 

Z:  Vyplelová 
T:  

2/6/2019 - Výměna toneru v kopírovacím stroji Z: Vyplelová 
T:  



 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/6/2019 - Žádáme o úklid obce před termínem 19. a 20.10.2019 
- v obci jsou hody.  Žádáme o úklid v  celé obci, 
hlavně odstranění spadaného listí kolem kaple a na 
návsi. Prosíme na tyto sváteční dny nedávat 
kontejner na náves. 

 

Z: 
T:  

2/6/2019 - Žádáme o větší počet kontrol místní policie na 
objízdné trase, která vede vedoucí přes obec ulicí 
Grymovská a pokračuje do Přerova po ulici 
Dvořákova. Místní občané zaznamenávají větší 
průjezdnost těžkých nákladních vozidel a tranzitů.  
Narůst dopravy a nedodržování zákazu průjezdu 
vozidel, která Přerovem pouze projíždějí, způsobuje 
škody na majetku občanů a ohrožuje jejich 
bezpečnost. Žádáme o sdělení, jak dlouho bude 
ještě tato neutěšená situace trvat. 

 

Z: 
T: 

3/6/2019 - Žádáme o umístění bezpečnostního zrcadla na ul. 
Grymovská, při vyjíždění z ulice Záhumenní, kde je 
velmi špatný výhled při odbočování na hlavní silnici (u 
bývalé tiskárny Katos, nyní nemovitost p. N.). 

 

Z: 
T: 

4/6/2019 - Žádáme o odstranění náletových dřevin při výjezdu 
z ulice Záhumení na ulici Grymovská za OÚ. 

 

Z: 
T: 

5/6/2019 - Na návsi před RD N. je místní studna.  Žádáme o 
vyčištění studny a opravu pumpy i betonového krytí 
studny. 

 

Z: 
T: 

6/6/2019 - Žádáme o vyčištění odtokového kanálu při vedle 
Grymovské ulice před domem p. Š.  
Opakovaná žádost!! 

 

Z: 
T: 

7/6/2019 - Žádáme o odstranění  starého betonového sloupu, 
který zde zřejmě ponechal ČEZ, když prováděl 
výměnu sloupů vedoucích el. napětí.  Tento sloup leží 
po pravé straně směrem na Přerov v trávě na 
pozemku manželů A. Leží zde několik měsíců, či 
dokonce 2 roky.   

Z: 
T: 



8/6/2019 - Žádáme o opravu podlahy v místní knihovně, která je 
v přízemí Obecní úřadovny.  

 

Z: 
T: 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

  Z: 
T: 

 

Bod 8 Závěr 

- Příští jednání bude 4. 11. 2019 v 18 h v Obecní úřadovně v kanceláři  

  

Zapsal: Vyplelová        Dne 9.10.2019  

Ověřil: Čechová 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


