
Zápis z 13. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 7.9 2020    

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Jolana Čechová 

 Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Odpověď na stížnost  znělky místního rozhlasu 

2. Akce 

3. Odstranění poničeného sloupu 

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 

Odpověď p. K. (stížnost na Hlášení MR):  

Hlášení místního rozhlasu začíná znělkou, na kterou občané slyší, dle monitoringu nechtějí 
jinou znělku, komerčního hlášení je minimum. Komerční hlášení je zpoplatněno dle platného 
sazebníku MMP. 

Bod 2  

Akce „Den pro občany Kozlovic“ se povedla. Občané byli spokojeni s programem a všichni 
jsme si užili pěkného dne. Příští rok se opět bude s touto akcí počítat. 

TMSP – žádáme o úklid spadaného listí   celkový úklid obce před  „Hody v obci“, které se 
budou konat  v neděli 18.10.2020 

Žádáme o vystavení objednávky na proplacení kapely Hanácké výběr, která na hody obchází 
obcí a vyhrává.  Objednávku vystavte tak, jako v minulých letech. 

 

 



Bod 3 

Žádáme znovu identifikovat poničený betonový sloup a jeho odstranění v ul. Záhumenní u 
RD č.51/ 1, z důvodu bezpečnosti. Byl odstraněn jiný sloup. 

Bod 4 

- Stromy ořezy. Žádáme o ořezy všech stromů na návsi, velké i malé lípy, které svými 
větvemi zasahují do el. vedení. Žádáme o ořez lípy v ulici Za školou.   V ulici Tučínská, 
směrem do polí kolem RD, kde byly vysázeny stromy se jeden strom neujal, žádáme o 
dosázení jiného. 

- Změny v sečících plánech upřesní v jarních měsících příštího roku  p.Jemelka 
Stanislav. 

- Členové MČ osloví p. hejtmana OK ohledně kompenzací za průjezdnost kamionů 
v obci po  komunikací II/434 na ulici Grymovská. Obrovskou zátěží obce je velká 
průjezdnost všech typů aut. V komunikaci jsou opět výtluky a propadlé kanály. 
Projíždějící 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. Potřebujeme opravu všech chodníků v obci.      

- Žádáme o vyčištění všech výpustí a kanalizačních odpadů v obci kolem Grymovské 
komunikace.  

- Vizualizace obce - souhlasíme s architektonickým zpracováním.   
- Žádáme o vystavení objednávky na sedací set: stůl a dvě lavice k němu a to 2x.  
- Plánovaná akce Mikulášská besídka se seniory bude dne 3. 12. 2020, zajištěn sál 

v místní restauraci.   

 

Bod 5  Úkoly pro členy MČ 

řadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 

Zodpovědnost 
Termín plnění 
 

1/13/2020 - Členové MČ osloví p. hejtmana OK ohledně 
kompenzací za průjezdnost kamionů v obci po 
komunikací II/434 na ulici Grymovská. Obrovskou 
zátěží obce je velká průjezdnost všech typů aut. V 
komunikaci jsou opět výtluky a propadlé kanály. 
Projíždějící 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. Potřebujeme opravu 
všech chodníků v obci.      

 

Z:předseda 
T:  

 

 



Bod 6   Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/13/2020 - žádáme o úklid spadaného listí   celkový úklid obce 
před  „Hody v obci“, které se budou konat  v neděli 
18.10.2020 

 

 
Z: 
T:  

2/13/2020 - Žádáme o vystavení objednávky na proplacení 
kapely Hanácké výběr, která na hody obchází obcí 
a vyhrává.  Objednávku vystavte tak, jako 
v minulých letech. Jméno konkrétní osoby, na 
kterou bude objednávka vystavena dodáme. 

 

3/13/2020 - Stromy ořezy. Žádáme o ořezy všech stromů na 
návsi, velké i malé lípy, které svými větvemi 
zasahují do el. vedení. Žádáme o ořez lípy v ulici Za 
školou.   V ulici Tučínská, směrem do polí kolem 
RD, kde byly vysázeny stromy se jeden strom 
neujal, žádáme o dosázení jiného. 

 

4/13/2020 - Změny v plánech sečení upřesní v jarních měsících 
příštího roku 

-  p. Jemelka Stanislav. 

 

5/13/2020 - Žádáme o vyčištění všech výpustí a kanalizačních 
odpadů v obci kolem Grymovské komunikace.  

 

6/13/2020 - Žádáme znovu identifikovat poničený betonový 
sloup a jeho odstranění v ul. Záhumenní u RD č.51/ 
1, z důvodu bezpečnosti. Byl odstraněn jiný sloup. 

 

 

Bod 7  Závěr:   

Zapsal: Vyplelová        Dne 19. 9. 2020 

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


