
Zápis ze  16.  jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 3. 5. 2021 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

 Jolana Čechová 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Silnice na ul. Grymovská 

2. Čistota obce 

3. Různé 

4. Úkoly pro členy MČ 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod  1 

Byli jsme informováni, že komunikace  II/434 Grymovská bude opravena jen lokálně.    

Žádáme o kompletní opravu propadlé vozovky, tak aby její stav neohrožoval bezpečnost a 

majetek řidičů. 

Občané obce si opětovně stěžují na nedodržování průjezdnosti nákladních aut po komunikaci 

II/434, v důsledku toho je komunikace a v ní zapuštěné vodovodní kanály zcela zničená. 

Žádáme o opětovné posouzení stavu poklopů kanálů na komunikaci II/434. Lidé si stěžují na 

nadměrnou hlučnost, která je způsobována projíždějícími vozidly. Konkrétně křižovatka 

Grymovská x Tučínská x U pomníku. 

 

Bod 2  Čistota obce 

Žádáme o vyčištění a úpravu výšky výpustí kanálů  II/434 silnice především u domu 

Grymovská 139/2 a pokračování vyčištění rigolů na ul. Grymovská od RD č.51/1  Na Zábraní , 

p. N. D. 

 



Bod 3  Různé 

- Pí. N. dodat finanční hotovost na zakoupení letniček, které vysází do květináče U 

Kříže (křižovatka Grymovská x Na Vrbovcích) 

- U MŠ vedle prodejny Racek je přistaven kontejner na sběrný papír, žádáme občany, 

aby tuto příležitost využili a zbytkový papír zde odevzdali 

- Vylomené požární hydranty žádáme o jejich opravu  

- Rekonstrukce OÚ (úprava 1.patra), žádáme o informace v jaké fázi se nachází tento 

náš požadavek. V prosinci proběhla schůzka se statikem a od té doby nemáme žádné 

informace. 

 
Bod 4  Úkoly pro členy MV.  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/16/2021 -  Z: předseda 
T: 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/16/2021 
 

Žádáme o kompletní opravu propadlé vozovky 
II/434, tak aby její stav neohrožoval bezpečnost a 
majetek řidičů. 
 

 

2/16/2021 
 

Občané obce si opětovně stěžují na nedodržování 
průjezdnosti nákladních aut po komunikaci II/434, 
v důsledku toho je komunikace a v ní zapuštěné 
kanály zcela zničená. 
 

 

3/16/2021 
 

Žádáme o opětovné posouzení stavu poklopů kanálů 
na komunikaci II/434. Lidé si stěžují na nadměrnou 
hlučnost, která je způsobována projíždějícími 
vozidly. Konkrétně křižovatka Grymovská x Tučínská 
x U pomníku. 

 

 

4/16/2021 
 

Žádáme o vyčištění a úpravu výšky výpustí kanálů  
II/434 silnice především u domu Grymovská 139/2 a 
pokračování vyčištění rigolů na ul. Grymovská od RD 
č.51/1  Na Zábraní , p. N. D. 

 

 



5/16/2021 
 

Vylomené požární hydranty žádáme o jejich opravu  
 

 

6/16/2021 Rekonstrukce OÚ (úprava 1.patra), žádáme o 
informace v jaké fázi se nachází tento náš 
požadavek. V prosinci proběhla schůzka se statikem 
a od té doby nemáme žádné informace. 

  

MAJ 
Z: 
T:  

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/16/2021 Nadměrná dopravní zatíženost komunikace II/434, 
nedodržování rychlosti a vjezdu vozidel nad 12t 

Z: 
T: 

 

 

Bod 7  Závěr  

- Příští jednání bude v červnu 2021 

 

Zapsal: Vyplelová        Dne 16. 5. 2021 

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


