
Zápis z 8. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 4. 12. 2019 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Alena Vyplelová 

 Jolana Čechová 

Omluven: Stanislav Jemelka 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Autobusy 

2. Čistota obce 

3. Vánoční akce 

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 ze schůze pro seniory: 

Bod 1 

 Na schůzi seniorů byla vznesena připomínka k místní autobusové dopravě. Autobusy 

jezdí opožděně, nikdo neví, kdy autobus přijede nebo zda je již odjetý. Nelze se tak 

dostat do města na čas k lékařům, na vlak, atd. Autobusy nenajíždějí až k nástupnímu 

chodníku. Zastavují metr od nástupního chodníku, takže vznikne mezera, která je pro 

starší občany těžko překonatelná. Nedávno v souvislosti s tímto problémem při 

nastupování přivřel řidič místní seniorce ruku do dveří.  

 Doprava na Grymovské ulici je neúnosná, nelze přejít silnici, komunikace a chodníky 

jsou rozježděny nákladními auty, domy praskané a jejich fasády postříkané blátem a 

špinavou vodou.     

Bod 2   Čistota obce 

 Občané si stěžují na čištění obce, vadí jim, že zůstává na chodnících nepořádek, pecky 

od třešní, listí ze stromů apod.  

Bod 3 

 Zpívání Česko zpívá koledy, se uskuteční v místní kapli 11. 12. 2019 od 18 h. 
Místní jednotka dobrovolných hasičů upevní a nazdobí vánoční strom před kaplí, 



který bude před zpíváním slavnostně rozsvícen. JSDH zajistí vánoční občerstvení. 
Živou hudbu zajišťuje p. S.A. Před kaplí bude vystoupení dětí z místní MŠ.  

 Jako každý rok, bude otevřena přes vánoční svátky, místní kaple s kozlovickým 
betlémem, který je pořizován z darů místních občanů. Letošní rok se opět rozšíří o 
další dřevěné figurky.  

 Občané byli informováni o využívání budovy místního Obecního úřadu.         

 

Bod 4    Různé 

 Občané si stěžují, že senior taxi je mnoho dní dopředu vytížené, takže ho senioři 

z obce nemohou využívat, nebylo by možné zajistit ještě jedno takové vozidlo, jen pro 

občany z místních částí? 

 jednání výboru MČ v r. 2020 bude 10. února v 18:00 hod. 

 

Bod 5 Úkoly pro členy MV.  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/8/2019 Žádáme o vyřešení problémů v MHD. Zpožděné odjezdy a 
příjezdy, vynechávání spojů, neinformovanost občanů o 
aktuální situaci. Špatné najíždění pro nástup. 

 
Z: 
T:  

2/8/2019 Čistota obce. Stížnost na čištění obecních pozemků 
(chodníky) viz bod 2 

 

 
Z: 
T: 

3/8/2019 Nedostupnost senior taxi z důvodu velkého vytížení. Senior 
taxi je mnoho dní dopředu vytížené, takže ho senioři z obce 
nemohou využívat, nebylo by možné zajistit ještě jedno 
takové vozidlo, jen pro občany z místních částí? 
 

 
Z: 
T: 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 



Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/8/2019 Doprava na Grymovské ulici je neúnosná, nelze přejít silnici, 
komunikace a chodníky jsou rozježděny nákladními auty, 
domy praskané a jejich fasády postříkané blátem a 
špinavou vodou.  Žádáme kompenzace.   
 

 

 

Bod 8  Závěr 

P. Čechová popřála občanům krásné prožití vánočních svátků a hodně zdaru do nového 

roku.  

 

Zapsal: Vyplelová        Dne 30. 12. 2019  

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


