
Zápis z 20. jednání místního výboru místní části Kozlovice 

ze dne 29. 11. 2021 

Místo jednání: Kozlovice 
Přítomní: Ludevít Kadák 

Martin Jemelka 
Jolana Čechová 
Alena Vyplelová 

Omluvenz Stanislavlemelka 

Program jednání: 
1. Kácení a Ořezy stromů 

. Ulice Na Zábraní 

. Garáž DHJ 
Různé 

. Úkoly pro členy MV 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

. Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

\ıowu1;ı>ouı\› 

. Závěr O0 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Vzhledem ktomu, že členové MČ nejsou odborníci na kácení stromů, tak podávají pouze 
návrhy na odstranění suchých nebo napadených stromů, které ohrožují bezpečnost osob nebo 
majetku. Návrhy na odstranění posuzují odborníci Z magistrátu města. Sběr listů ze spadlých 
stromů by měly likvidovat TS do konce měsíce listopadu. 

Bod 2 

Místní silnice Na Zábraní, kterou v době opravy komunikace Grymovská, vedla objízdná trasa 
je nyní úplně rozbitá. Žádáme O její opravu, včetně opravy přilehlých chodníků, které byly 
vybudovány V70. letech, (do této doby nebyly nikdy opravovány). Domníváme se, že na 
rekonstrukci této ulice lze uplatnit požadavek financování Z EU fondů. Žádáme vznést tento 
požadavek na RM Přerova. Naše místní část je součástí města a vede zde i oficiálně cyklotrasa 
Z Přerova směrem křece Bečvě. Tato ulice je, co se týká stavu komunikace a chodníků, 
v dezolátním stavu, viz přilehlé fotografie Z místa. (Byly zaslány na odbor majetku 21.11.2021) 

Bod 3



Garáž DHJ: souhlas s napojením přívodu elektřiny Z budovy obecního úřadu. Žádáme do 
rozpočtu na příští rok Zaevidovat opravu fasády v areálu hasičárny V hodnotě cca 20 tis. Kč 

Bod 4 - Různé 

- Setkání seniorů (mikulášská besídka), je vzhledem kvládním nařízením ohledně 
Covidu-19, Zrušeno. 

- Pro nejmenší obyvatele bude chodit 5.12. Mikuláš S andělem a čertem. OV proplatí 
sladkosti pro děti (čokofigurky). 

- Vánoční strom bude ozdoben 4. 12., slavnostní rozsvícení bude 5.12. za podmínek 
stanovených vládou ČR. Kompost pro místní občany je k dispozici na Skládce TS 

- Pokud by měli občané požadavek na velkoobjemový BIO kontejner, požadavek 
uplatněte u p. Čechové. 

Příštíjednánívýboru bude 20. 12. Z021 V 19 h na hřišti. 

Bod 5 Úkoly pro členy MV 
ıvı Pořadı/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnění 

1/20/Z021 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
vı Pořadí/cıslojednání Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

MV/rok Termín plnění 
1/20/2021 Místní silnice Na Zábraní, kterou v době 

opravy komunikace Grymovská, vedla 
objízdná trasa je nyní úplně rozbitá. 
Žádáme o její opravu, včetně opravy 
přilehlých chodníků, které byly 
vybudovány V 70. letech, (do této doby 
nebyly nikdy opravovány). Domníváme 
se, že na rekonstrukci této ulice lze 

uplatnit požadavek financování ZEU 
fondů. Žádáme vznést tento požadavek 
na RM Přerova.



Bod 7 Žádosti a podněty a Směrované k Zastupitelstvu 
vı ıı ıı v v Pořadí/cıslojednanı Zadánı ukolu, (pozadavku) 

MV/rok 
Zod poved nost, 
Termín plnění 

1/ 20/ 2021 - 

Bod 8 Závěr 

Zapsalz Vyplelová 

vv 
Overil: Čechová 
Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: foto komunikace v ulici Na Zábraní 

Dne 3.12. 2021


