
Zápis z 12. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 3. 8. 2020.    

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Jolana Čechová 

 Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

Omluven:  

Hosté: p. M., pí.H., pí.S. 

 

Program jednání:  

1. Den pro občany Kozlovic 

2. Reklamace opravy komunikace Grymovská 

3. Opravy obecní úřadovny 

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 
30. 8. 2020 od 15 h v areálu Asko bude uspořádán „Den pro občany Kozlovic“. Spoluúčast na 
organizaci přislíbila JSDH Kozlovice, která zajistí soutěže o ceny  a  pí. H. a pí.S. uspořádají 
soutěže pro nejmenší. Propagační materiál z Magistrátu a závodní auto k prohlídce zajistí p. 
Vyplelová + ozvučení areálu a občerstvení.  Oslovení sponzorů p. Čechová. 

Bod 2  
Reklamujeme opravu komunikace II/434 na ulici Grymovská. Obrovskou zátěží je velká 
průjezdnost všech typů aut. V komunikaci jsou opět výtluky a propadlé kanály. Projíždějící í 
auta narážejí na nerovnoměrný povrch a otřesy a nárazy jsou slyšitelné do velké vzdálenosti. 
Občané mající své domy přímo u silnice si neustále stěžují na rušení nočního klidu, vznikající 
průjezdností i prázdných nákl. aut s přívěsy. Žádáme o důslednější opravu této komunikace.     

Bod 3 
Opravy domu Obecní úřadovny v Kozlovicích: posouzení statika, zboření příčky mezi 
místnostmi tak, aby vznikl větší prostor. Vyspravení vnitřních omítek a zamalování místností i 
chodby. V příštím rozpočtu v r. 2021 zabudovat a naplánovat umístění kuchyňky s přívodem 
a odpadem vody.   

Bod 4 
Oprava všech vytipovaných chodníků:  žádáme o předláždění vyspecifikovaných chodníků 
(vloni na podzim  p. Holas obcházel  s předsedkyní a p. Jemelkou). Žádáme o opravu 



spojovacího chodníku vedoucího k úřadovně v ulici Záhumenní, dlaždice jsou vypadlé a 
nerovnoměrně položené. 

Stromy ořezy. Žádáme o ořez lípy v ulici Za školou, v ulici Tučínská, kde byly vysázeny stromy 
se jeden strom neujal, žádáme o dosázení jiného. V ulici Tučínská, kde byla odstraněná bříza 
(před RD Martinkových), zůstal silný pařez, žádáme o odstranění (je možné, že by to provedla 
JSDH Kozlovice?). 

V ulici Na Vrbovcích před  domem č.p. 51/1 je poničen sloup, na kterém je umístěn místní 
rozhlas. Z důvodu bezpečnosti občanů,  kteří zde parkují svá vozidla, žádáme o jeho 
odstranění. 

TMSP. Pokud není možné umístit větší počet kontejnerů na papír, žádáme o častější 
vyvážení, neboť nynější vývoz je nedostačující, papíry jsou poházené mimo kontejnerová 
stání. Neumíme zabránit situaci, kdy ke kontejnerům přijede projíždějící osoba, vyhodí sběr 
na zem a my posléze zjistíme, že tato osoba není občanem naší obce.  

Ze střechy RD (ul. Grymovská, majitel p. B.), padají tašky. Je zde nebezpečí pro procházející 
občany, jdoucí kolem do obchodu nebo na zastávku busu.  

Bod 5   Úkoly pro členy MČ 

řadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku)  Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/12/2020 30. 8. 2020 Den Kozlovic 

Propagační materiál z Magistrátu a závodní auto 
k prohlídce zajistí p. Vyplelová + ozvučení areálu a 
občerstvení.  Oslovení sponzorů p. Čechová. 

 

Z:předseda 
T:  

 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/12/2020 - Reklamujeme opravu komunikace II/434 na ulici 
Grymovská. Žádáme o důslednější opravu této 
komunikace. 

 
Z: 
T:  

2/12/2020 - Opravy domu Obecní úřadovny v Kozlovicích: 
posouzení statika, zboření příčky mezi místnostmi 
tak, aby vznikl větší prostor. Vyspravení vnitřních 
omítek a zamalování místností i chodby. V příštím 
rozpočtu v r. 2021 zabudovat a naplánovat 
umístění kuchyňky s přívodem a odpadem vody.   

 



3/12/2020 - Oprava všech vytipovaných chodníků: žádáme o 
předláždění vyspecifikovaných chodníků( vloni na 
podzim p. Holas obcházel s předsedkyní a p. 
Jemelkou). Žádáme o opravu spojovacího chodníku 
vedoucího k úřadovně v ulici Záhumenní, dlaždice 
jsou vypadlé a nerovnoměrně položené. 

 

4/12/2020 - Stromy ořezy. Žádáme o ořez lípy v ulici Za školou, 
v ulici Tučínská, kde byly vysázeny stromy se jeden 
strom neujal. Žádáme o dosázení jiného. V ulici 
Tučínská, kde byla odstraněná bříza (před RD 
Martinkových), zůstal silný pařez, žádáme o 
odstranění (je možné, že by to provedla JSDH 
Kozlovice?). 

 

5/12/2020 - V ulici Na Vrbovcích před  domem č.p. 51/1 je 
poničen sloup, na kterém je umístěn místní rozhlas. 
Z důvodu bezpečnosti občanů,  kteří zde parkují svá 
vozidla, žádáme o jeho odstranění. 

 

6/12/2020 - TMSP. Pokud není možné umístit větší počet 
kontejnerů na papír, žádáme o častější vyvážení, 
neboť nynější vývoz je nedostačující, papíry jsou 
poházené mimo kontejnerová stání. Neumíme 
zabránit situaci, kdy ke kontejnerům přijede 
projíždějící osoba, vyhodí sběr na zem a my 
posléze zjistíme, že tato osoba není 
občanem Kozlovic.  

 

7/12/2020 - Ze střechy RD (ul. Grymovská, majitel p. B.), padají 
tašky. Je zde nebezpečí pro procházející občany, 
jdoucí kolem do obchodu nebo na zastávku busu.  

 

 

 

BOD 8  Závěr:   

Zapsal: Vyplelová        Dne 7. 8. 2020 

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


