
Zápis Z 24. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovice 

ze dne 25. 4. 2022 
Mısto konání: Kozlovice 
Prıtomni: Jolana Čechová 

Martin Jemelka 
Stanislav Jemelka 
Alena Vyplelova 
Ludevít Kadák 

Omluveni: 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Rekonstrukce OÚ 
2. Opravy chodníků ul. Na Zábraní 

.W Opravy Ostatní 
:P Mše 

Různé FI' 

Úkoly pro členy MČ FD 

Žádosti a podněty směrované k MMPr ." 

90 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
Závěr F0 

Stručný zápis Z průběhu jednání 
Bod 1 

Rekonstrukce prvního patra obecní úřadovny pokračuje, jsou hotové podlahy, vybourána 
příčka, chystají se dlažby a vybudování kuchyňské linky. Zároveň probíhá rekonstrukce 
garáže pro JSDH ve dvoře OÚ. Vsoučasnosti je zde prováděna pokládka dlažby ve 
dvorním traktu. 

Bod 2 

Ve druhé polovině června a července r. 2022 budou zahájeny opravy chodníků a 
obrubníků v ulici Na Zábraní. Při těchto opravách žádáme občany, kterých se tyto opravy 
týkají, aby přeparkovali svá auta Z vjezdů na chodnících tak, aby umožnili pracovníkům 
přístup při opravách chodníků. 

Bod 3 
- Žádáme o opravu nerovnosti dlaždic na chodníku v ulici Grymovská, u RD G., č.p. 

18. 

- Na komunikaci Grymovská, (křižovatka ul. Tučínská X U pomníku), žádáme opravit 
poklop kanálu, je opět propadlý a průjezdy aut způsobují hluk. 

Bod 4 
- Zveme občany na mši svatou Májovou, která bude sloužena dne 15. května 2022, 

v 10:30 h v místní kapli sv. Vendelína.



Místní výbor Kozlovice 
Grymovská 76/47 
750 02 Přerov 2 

Bod 5 

Různé: 
po vykácených topolech v místě za garážemi, bude na této ploše provedena náhradní 
výsadba. 
den pro občany Kozlovic bude 9. 9. 2022 nebo 16. 9. 2022, dle rozlosování FK. 
Žádáme o řešení silničního provozu vmístě výstavby RD za ulicí Na Vrbovcích 
(bývalé JZD). Pro stavbu RD jsou příjezdy a výjezdy řešeny průjezdem ulicí Na 
Vrbovcích přes točnu MHD. Upozorňujeme, že vtéto ulici nejsou chodníky, je zde 
nebezpečí úrazu jak dospělých, tak dětí, při příchodu na autobusovou zastávku. Bude 
Zde zvýšená prašnost, zvýší se průjezdnost osobních i nákladních aut. Podle 
původního plánu měla být obslužnost RD řešena výjezdem na silnici Il/434. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku 
jednání MV/rok 

Zodpovědnost, 
termín plnění 

1l24l2022 - T: 

Z: 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/24/2022 Žádáme o opravu nerovnosti dlaždic na chodníku T: 
v ulici Grymovská, u RD G. č.p.18. Z_ 

2/24/2022 Na komunikaci Grymovská (křižovatka ul. Tučínská X T: 
U pomníku) žádáme opravit poklop kanálu, je opět Z propadlý a průjezdy aut způsobují hluk 

3/24/2022 Žádáme o řešení silničního provozu v místě výstavby T: 
RD za ulicí Na Vrbovcích (bývalé JZD). Pro stavbu RD z_ 
jsou příjezdy a výjezdy řešeny průjezdem ulicí Na ' 

Vrbovcích přes točnu MHD. Upozorňujeme, že v této 
ulici nejsou chodníky, je zde nebezpečí úrazu jak 
dospělých, tak dětí, při příchodu na autobusovou 
zastávku. Bude zde zvýšená prašnost, zvýší se 
průjezdnost osobních i nákladních aut. Podle 
původního plánu měla být obslužnost RD řešena 
výjezdem na silnici Il/434.
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Bod 7 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku 
jednání MVlrok 

Zodpovednost 
termın plnenı 

1l24l2022 - T: 

Z: 

Bod 8 Závěr 

Zapsalz Vyplelová 

kontrola: Čechová 

Podpis 

vı PrıIohy: 

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora
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Dne: 1. 5. 2022


