
Zápis ze 7.  jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 4. 11. 2019 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

 Jolana Čechová 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Rozpočet n a r. 2020 

2. Kontejnery 

3. Reklamace 

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 odsouhlasili rozpočet na rok 2020, který rozpracovaný pošle na MMPr. 

předsedkyně Čechová Jolana.  

Bod 2 – Čistota obce 

Návrh na přistavování kontejnerů, aby nedošlo k jejich záměně při jejich plnění: domníváme 

se, že kdyby byly přistaveny oba kontejnery vedle sebe, na BIO i směsný odpad, tak by 

obyvatelé plnili a třídili odpad lépe.  

Bod 3 

Zjištění zda je možné v rámci reklamačního řízení po stavbách opravit: 

- v ulici na Záhumenní po provedení vodovodu, vpravo jsou uvolněné dlaždice na 

chodníku 

- v ulici Na Zábraní u domu č. 1 a 3 jsou uvolněné dlaždice po vedení kanalizace 

- ul. Květná chodníky jsou zničené od nákladních aut, které zde dováží materiál na 

výstavbu nových rodinných domů, které se staví na konci této ulice.  Dotaz, zda je 

komunikace zkolaudovaná, a kdo je zodpovědný za opravy. 



Bod 4 – Různé 

- Množí se stížnosti občanů stěžujících si na neúnosnou dopravní situaci na 

komunikaci v ul. Grymovská. Občané si stěžují na nadměrný hluk a velké množství 

projíždějících aut. Špatná je situace při přecházení dětí i občanů na autobusovou 

zastávku. Zpoždění autobusů, které se nedostanou včas do obce při přejíždění přes 

město, tak aby se děti z Kozlovic dostaly zavčas do škol.  

- Studna na návsi. Pumpa je krásně natřená, ale neplní svou funkci, netlačí vodu. 

Zřejmě by bylo potřeba vyčistit sběrný koš ve studni.  

- Členové MČ souhlasí s odkupem části pozemku p.č. 588/8 v kú. Kozlovice o výměře 

2,909 m2. 

- Dne 11. 12.2019 – v místní kapli bude jako každoročně„Zpívání koled“. Akci zajišťují 

ve spolupráci s JSDH, členové výboru MČ. 

- Žádáme o rozšíření místností v  1. patře, a to zbourání příčky, přičemž by tak vznikla 

větší místnost. Proto žádáme o posouzení tohoto návrhu oborníkem, který posoudí 

vybourání příčky. Z tohoto důvodu žádáme o změnu při malování místností v Obecní 

úřadovně. Požadujeme vymalovat pouze přízemí a chodbu. 

- Žádáme o změnu stávajícího venkovního světla nad vchodem do OÚ, potřebujeme, 

aby zde bylo umístěno světlo reagující na pohyb. Je zde tma a v zimním čase se 

problematicky hledají patřičné klíče při otvírání dveří jak nám tak i knihovnici. 

Bod 5 

Dne 4. 12. 2019 bude uspořádána Mikulášská besídka pro seniory a rodiče dětí, v areálu 

ASKO od 16 h. Členové MČ zajistí akci: Vyplelová hudba, obj. občerstvení, Čechová – 

zpráva a informace o dění v obci  

- Příští jednání bude 4. 12. 2019 v 18 h. 

 

Bod 5 Úkoly pro členy MV.  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/7/2019 Dne 4. 12. 2019 bude uspořádána Mikulášská besídka pro 
seniory a rodiče dětí, v areálu ASKO od 16 h. Členové MČ 
zajistí akci: Vyplelová hudba, obj. občerstvení, Čechová – 
zpráva a informace o dění v obci  
 

Z:předseda 
T: 

2/7/2019 Dne 11. 12.2019 – v místní kapli bude jako každoročně 
„Zpívání koled“. Akci zajišťují ve spolupráci s JSDH, členové 
výboru MČ. 
 

Z:předseda 
T: 



3/7/2019 Členové výboru MČ odsouhlasili rozpočet na rok 2020, 
který rozpracovaný pošle na MMPr. předsedkyně Čechová 
Jolana. 
 

Z:předseda 
T:  

4/7/2019 Návrh na přistavování kontejnerů, aby nedošlo k jejich 
záměně při jejich plnění: domníváme se, že kdyby byly 
přistaveny oba kontejnery vedle sebe, na BIO i směsný 
odpad, tak by obyvatelé plnili a třídili odpad lépe. 
 

Z:předseda 
T:  

5/1/2019 Dopis primátorovi ing. Měřínskému ohledně neúnosné 
dopravní situace v Kozlovicích. Žádost o řešení. – Jolana 
Čechová 
 

Z:předseda 
T: 

 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/7/2019 Zjištění zda je možné v rámci reklamačního řízení po 
stavbách opravit: 

- v ulici na Záhumenní po provedení vodovodu, 
vpravo na chodníku jsou uvolněné dlaždice  

- v ulici Na Zábraní u domu č. 1 a 3 jsou uvolněné 
dlaždice po vedení kanalizace 

- ul. Květná chodníky jsou zničené od nákladních 
aut, které zde dováží materiál na výstavbu nových 
rodinných domů, které se staví na konci této ulice.  

Dotaz, zda je komunikace zkolaudovaná, a kdo je 
zodpovědný za opravy. 

 

MAJ 
Z: 
T:  

2/7/2019 Studna na návsi. Pumpa je krásně natřená, ale neplní svou 
funkci, netlačí vodu. Zřejmě by bylo potřeba vyčistit 
sběrný koš ve studni.  

 

MAJ 
Z: 
T: 

3/7/2019 Žádáme o rozšíření místností v  1. patře, a to zbourání 
příčky, přičemž by tak vznikla větší místnost. Proto 
žádáme o posouzení tohoto návrhu oborníkem, který 
posoudí vybourání příčky. Z tohoto důvodu žádáme o 
změnu při malování místností v Obecní úřadovně. 
Požadujeme vymalovat pouze přízemí a chodbu. 
 

MAJ 
Z: 
T: 



4/7/2019 Žádáme o změnu stávajícího venkovního světla nad 
vchodem do OÚ, potřebujeme, aby zde bylo umístěno 
světlo reagující na pohyb. Je zde tma a v zimním čase se 
problematicky hledají patřičné klíče při otvírání dveří jak 
nám tak i knihovnici. 
 

MAJ 
Z: 
T: 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/7/2019 Množí se stížnosti občanů stěžujících si na neúnosnou 
dopravní situaci na komunikaci v ul. Grymovská. Občané 
si stěžují na nadměrný hluk a velké množství 
projíždějících aut. Špatná je situace při přecházení dětí i 
občanů na autobusovou zastávku. Zpoždění autobusů, 
které se nedostanou včas do obce při přejíždění přes 
město, tak aby se děti z Kozlovic dostaly zavčas do škol.  
 

Z: 
T: 

 

Bod 8 Závěr  

Zapsal: Vyplelová        Dne 10. 11. 2019  

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


