
Zápis z 14. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 5.10.2020    

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Jolana Čechová 

 Ludevít Kadák 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

Omluven: Martin Jemelka 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Předkupní právo 

2. TSMPr 

3. Kontejnerová stání 

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 Kozlovic souhlasí s nabídkou paní K.B. a pana M.B k využití předkupního 
práva dle ust. § 101 k podílu 24/336 pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova za cenu 10.000,- Kč. 

Bod 2 

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

• 18. 10. bude na hodech vyhrávat kapela Hanácké výběr, hodová mše se bude konat 
v kapli sv. Vendelína v 10:30 hod. 

• Blokové čištění v obci: žádáme o blokové čištění 2 x do roka a to na jaře a na podzim 
před hody, které se konají okolo 20. října.  Termín hodů vždy upřesníme. 

• Plán zimní údržby : žádáme o úklid napadeného sněhu vždy na zastávkách 
autobusu, kolem obchodu Racek a chodníky vedoucí k zastávce busu a obchodu 
alespoň z jedné strany. 

• Plán sečení: žádáme o sečení alespoň 3 x do roka, také posekat  budoucí stavební 
pozemky  města a to ul. Na Zábraní za K. Dále 2 x do roka posekat cestu za garážemi 
ul. Lány (č.parcely 213 okolo garáží) 

• Vytipované a městem povolené stromy mohou kácet členové JSDH po domluvě 
s odborem majetku. Kmeny si mohou ponechat. Na drobnější větve na požádání 
TSMP přistaví Bio kontejner. 

• Ořez lip na návsi a v ulici Za školou žádáme provést odborníky. 



Bod 3 

• Kontejnerové stání: stávající kontejnerové stání naproti obchodu je umístěno ve 
strategicky výhodné poloze uprostřed obce. Pokud není možné rozšíření, žádáme 
nastavit foto past, aby zde nemohli odkládat věci lidé z jiných obcí. 

• Přemístěním kontejneru na oblečení a elektro do ulice Na Zábraní by docházelo 
k nekontrolovatelnému nepořádku, protože by kontejnery využívali hlavně majitelé 
garáží.(viz BIOVOK naházené pneumatiky atd.) 

• Kontejnerové stání v ul. Na Zábraní žádáme odvodnit, při deštích je plné vody. 

• POZNÁMKA: při plánování nové výstavby RD je potřeba naplánovat i nová stanoviště 
na druhové kontejnery. 

Bod 4  Různé 

• Občané, kteří mají zájem o hnědou popelnici na Bio odpad, mohou zažádat na TSMP.   

• 7. 11. 2020 bude v obci svoz nebezpečného odpadu 

• Rekonstrukce místností v budově místní úřadovny: rozpočet financí této rekonstrukce 
sdělíme až po vyhodnocení statika, kterého očekáváme již nejméně půl roku. Laicky 
nelze odhadnout, co by rekonstrukce obnášela a v jakém by měla být rozsahu. 

• Žádáme o vystavení objednávky na zakoupení ozvučení kaple- 2 ks reproduktorů a 
k tomu mikrofon, stojany. 

• Členové MČ oslovili  p. hejtmana Ol. kraje ohledně kompenzací za průjezdnost kamionů 
v obci po komunikací II/434 na ulici Grymovská.(viz kopie mailu níže) 

 

Datum: 28. 9. 2020 21:40:18 

Předmět: Krajská silnice II/434 Grymovská Přerov-Kozlovice  

 

Vážený pane hejtmane, 

 

již několik let upozorňujeme na neúnosnou dopravní situaci na krajské komunikaci II/434 Grymovská 

ulice, Přerov-Kozlovice. Komunikace je přetížena a těžce poškozena průjezdem těžkých nákladních aut 

a kamionů. Důsledkem toho místní občané trpí hlukem, prachem, mají poničené fasády a poškozenou 

statiku svých nemovitostí. Komunikace je úzká, nákladní vozidla při míjení najíždí na chodník, který je 

zcela zničený. Je velmi nebezpečné a obtížné se v okolí této silnice pohybovat. Přejít bezpečně silnici 

je prakticky nemožné. 

 

Vzhledem k tomu, že po této komunikaci vede objízdná trasa kvůli prováděným silničním stavbám v 

Přerově a  na železnici, je situace o to horší. Dle dopravního značení, vozidla s hmotností nad 12 t 

mohou Kozlovicemi projíždět pouze ve směru od Přerova. Ve směru od Prosenic platí zákaz (transit) 

průjezdu vozidel nad 12t. Tento zákaz spousta řidičů nedodržuje. Policie neukázněné řidiče pokutuje na 

Dvořákově ulici v Přerově, což je až po průjezdu Kozlovicemi. Proč je nekontrolují hned v 

Prosenicích? 

 

23. 9. 2020 se zde stala vážná dopravní nehoda mezi cyklistkou a nákladním autem. Bylo jenom 

otázkou času, kdy se něco stane.  

 



Stížnosti na dopravní situaci a nebezpečí spojené s touto situací jsme opakovaně uváděli v zápisech ze 

schůzí MV Kozlovice. Žádali jsme o řešení kompetentní orgány a osoby (Ing. Navrátil, primátor 

Přerova ing. Měřínský, ŘSD, policie státní i městská,Mgr. Pěruška). Bylo provedeno nějaké šetření 

ohledně dopravního značení, kdy toto značení je podle jedněch v pořádku a podle druhých ne.  Já 

nejsem odborník na dopravní řešení, takže nevím, podle čeho máme poznat, jestli ta nákladní  auta 

mohou na objízdnou trasu nebo ne. Pravda je, že na intenzitě dopravy se to "správné značení" nijak 

neprojevuje. 

 

Některé obce, které jsou v obdobné situaci, jako Kozlovice mají slíbené kompenzace náhradou za 

ztížené životní podmínky. 

Kozlovice nic. Nikdo nám nic nenabízí, nikdo s námi nejedná, ani nám nic neslibuje. 

 

Žádám Vás jako hejtmana Olomouckého kraje o pomoc při řešení problému spojených s 

neúnosnou dopravní situací na krajské komunikaci II/434. 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení a přeji hezký den 

 

Mgr. Jolana Čechová, předseda MV místní části Přerov- Kozlovice 

 

Bod 5   Úkoly pro členy MČ    

řadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/14/2020 -  Z:předseda 

T: 

 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 

 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/14/2020 Členové MČ Kozlovic souhlasí s nabídkou paní K.B. a 
pana M. B. k využití předkupního práva dle ust. § 101 
k podílu 24/336 pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 
v k.ú. Kozlovice u Přerova za cenu 10.000,- Kč. 

 

 
Z: 
T: 

2/14/2020 TMSP – žádáme o úklid spadaného listí   celkový úklid 
obce před  „Hody v obci“, které se budou konat  
v neděli 18.10.2020 

 

3/14/2020 18. 10. bude na hodech vyhrávat kapela Hanácké 
výběr, hodová mše se bude konat v kapli sv. Vendelína 
v 10:30 hod. 

 



4/14/2020 Blokové čištění v obci: žádáme o blokové čištění 2 x do 
roka a to na jaře a na podzim před hody, které se konají 
okolo 20. října.  Termín hodů vždy upřesníme. 

 

5/14/2020 Plán zimní údržby: žádáme o úklid napadeného sněhu 
vždy na zastávkách autobusu, kolem obchodu Racek a 
chodníky vedoucí k Busu a obchodu alespoň z jedné 
strany. 

 

6/14/2020 Plán sečení: žádáme o sečení alespoň 3 x do roka, 
také posekat budoucí stavební pozemky města a to ul. 
Na Zábraní za Kučerovým. Dále 2 x do roka posekat 
cestu za garážemi ul. Lány 

 

7/14/2020 Vytipované a městem povolené stromy mohou kácet 
členové JSDH po domluvě s odborem majetku. Kmeny 
si mohou ponechat. Na drobnější větve na požádání 
TSMP přistaví Bio kontejner. 

 

8/14/2020 Ořez lip na návsi a v ulici Za školou žádáme provést 
odborníky. 

 

9/14/2020 Rekonstrukce místností v budově místní úřadovny: 
rozpočet financí této rekonstrukce sdělíme až po 
vyhodnocení statika, kterého očekáváme již nejméně 
půl roku. Laicky nelze odhadnout, co by rekonstrukce 
obnášela a v jakém by měla být rozsahu. 

 

 

10/14/2020 
 

Žádáme o vystavení objednávky na zakoupení ozvučení 
kaple- 2 ks reproduktorů a k tomu mikrofon, stojany. 

 

 

11/14/2020 Členové MČ oslovili p. hejtmana Ol. Kraje ohledně 
kompenzací za průjezdnost kamionů v obci po 
komunikací II/434 na ulici Grymovská.(viz kopie mailu 
výše) 

 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Bod 8   Závěr:  příští jednání 9.11.2020 

Zapsal: Vyplelová        Dne 11. 10. 2020 

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


