
Zápis z 11. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 1. 6. 2020.    

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Jolana Čechová 

 Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

Omluven:  

Hosté: Ing. Sedláček 

 

Program jednání:  

1. Souhlas s výpůjčkou 

2. Dopravní situace v obci 

3. Kominické služby 

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 MČ Kozlovice souhlasí s výpůjčkou pozemku k.ú. Kozlovice p.č. 79/1 a 80 pro p. L. M. 

Bod 2  

Stávající stav průjezdnosti všech aut na krajské komunikaci  Grymovská ulice, je z hlediska 
bezpečnosti velmi nebezpečný. Členové MČ a občané žádají o vyřešení a zmírnění 
průjezdnosti automobilové dopravy přes Kozlovice. Stížnosti budou podány jak na Policii ČR, 
tak na Radu města Přerova Ing. Navrátila, tak na Krajský dopravní odbor. S tuto situací byl 
seznámen i člen Dopravní komise strategického rozvoje v Přerově Ing. Sedláček, který byl 
přítomen, kterého jsme požádali, aby se komise zaměřila na stávající dopravní situaci 
v Kozlovicích.  Souhlasíme, aby řešením dopravní situace v ul. Dvořákova u nemocnice byl 
pověřen Ing. Sedláček.  

Bod 3 

Nabízené kominické služby budou vyhlášeny místním rozhlasem a kontaktní údaje budou 
vyvěšeny na nástěnce u autobusové zastávky u školy.  

 



Bod 4  Různé 

- Oprava střechy Obecního úřadu- klíče předány p. Jemelkovi Stanislavu, zajistí vstup 
pro opraváře střechy. 

- Urgujeme nainstalování zrcadla při výjezdu z ulice Záhumenní na komunikaci II/434 
Grymovskou, řidiči zde nemají rozhled při výjezdu na hlavní komunikaci. 

- Žádáme nainstalovat odpadkové koše na psí exkrementy. A to na začátku Kozlovic u 
cyklostezky, dále pak na návsi a k hřišti výjezd za hřiště na cyklostezku.  

- Žádáme další stanoviště na tříděný odpad a to v místě na rohu ulic Tučínská a Květná. 
- Odpad na olej a kov je na stanovišti tříděného odpadu v ulici Tučínská, pravá strana. 

Tímto žádáme o dodání kontejnerů na olej a kov také ke stanovišti tříděného odpadu 
do ulice Za školou pravá strana. 

- Vzhledem k povětrnostní situaci se lámou větve z lip na návsi u kapličky, jsou 
posbírány u stromu, žádáme o jejich odvoz.  

- Členové MČ byli seznámeni s obsahem z jednání místních částí. 
- Informace ohledně rukodělných činností pro místní zájemkyně se uskuteční čtvrtek 4. 

6. 2020, na schůzce budou dohodnuty termíny konání. Poté budou vyvěšeny na 
nástěnce.    

 Bod 5   Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku)  Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/11/2020 Informace ohledně rukodělných činností pro místní 
zájemkyně se uskuteční čtvrtek 4. 6. 2020, na schůzce 
budou dohodnuty termíny konání. Poté budou vyvěšeny 
na nástěnce.    

 

Z:Bc. Vyplelová 
 

2/11/2020 Nabízené kominické služby budou vyhlášeny místním 
rozhlasem a kontaktní údaje budou vyvěšeny na 
nástěnce u autobusové zastávky u školy.  
 

Z: Mgr.Čechová 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/11/2020 
 
 
  

Urgujeme nainstalování zrcadla při výjezdu z ulice 
Záhumenní na komunikaci II/434 Grymovskou, řidiči zde 
nemají rozhled při výjezdu na hlavní komunikaci. 

 

2/11/2020  Žádáme nainstalovat odpadkové koše na psí exkrementy. 
A to na začátku Kozlovic u cyklostezky, dále pak na návsi 

 



a k hřišti výjezd za hřiště na cyklostezku.  
 

3/11/2020 Žádáme další stanoviště na tříděný odpad a to v místě na 
rohu ulic Tučínská a Květná. 

 

4/11/2020 
 

Odpad na olej a kov je na stanovišti tříděného odpadu 
v ulici Tučínská, pravá strana. Tímto žádáme o dodání 
kontejnerů na olej a kov také ke stanovišti tříděného 
odpadu do ulice Za školou pravá strana. 

 

5/11/2020 Vzhledem k povětrnostní situaci se lámou větve z lip na 
návsi u kapličky, jsou posbírány u stromu, žádáme o 
jejich odvoz.  

 

 

Bod 7   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

 
 
 
  

Stávající stav průjezdnosti všech aut na krajské 
komunikaci II/434 Grymovská ulice, je z hlediska 
bezpečnosti neúnosný. Členové MČ a občané žádají o 
vyřešení a zmírnění průjezdnosti automobilové 
dopravy přes Kozlovice. Stížnosti budou podány jak na 
Policii ČR, tak na Radu města Přerova Ing. Navrátila, a 
na Krajský dopravní odbor. S tuto situací byl seznámen 
i člen Dopravní komise strategického rozvoje v Přerově 
Ing. Sedláček, který byl přítomen, a kterého jsme 
požádali, aby se komise zaměřila na stávající dopravní 
situaci v Kozlovicích.  Souhlasíme, aby řešením 
dopravní situace v ul. Dvořákova u nemocnice byl 
pověřen Ing. Sedláček.  
 

 
 

 

Bod 8   Závěr 

Zapsal: Vyplelová        Dne 6. 6. 2020 

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


