Zápis ze schůze osadního výboru v Kozlovicích ze dne 6. února 2012
Přítomni: Mgr. Čechová, p. Prchal, p. Jemelka, MUDr. Židlíková,
Bc. Vyplelová
1. OV žádá o umístění svodidel, které by z důvodu bezpečnosti, měly být
umístěny v zatáčkách komunikace, vedoucí kolem cyklostezky z Přerova do
Kozlovic. Na cyklostezce hrozí pěším nebezpečí úrazu. Jsou zde na několika
místech vyjeté koleje od aut, které míjí silnici. V některých místech jsou koleje
vyznačeny v oddělujícím příkopu a vedou až na cyklostezku.
2. p. Kužílková upozornila OV, že značka Stop umístěná při výjezdu z místní
komunikace z ulice Na Zábraní směrem k hlavní silnici není vidět. OV žádá
umístit značku tak, aby byla čitelná.
3. Členové OV a občané urgují řešení dopravní situace v Kozlovicích.
Požadujeme: zákaz průjezdnosti aut, která mají nad 3,5 t nebo výstavbu
obchvatu. Pro občany místní části Kozlovice doprava není vyřešená. S tímto
problémem pokládáme otázku, jak se bude pokračovat v naplánovaných
investicích? Bude dříve opravená silnice nebo kanalizace? Žádáme
jednoznačně odpovědět.
4. Vyřešeno odstavené auto u kontejnerů v ul. Na Zábraní – p, Jemelka.
5. Na základě stížnosti poštovní doručovatelky noví občané Kozlovic, kteří mají
své domy v ulicích Lány a Květná, budou upozorněni na umístění poštovních
schránek. Mají možnost si objednat u fa pana Grigárka kovové stojany na
poštovní schránky.
5. Ořez stromů: žádáme o ořezání stromů v celé místní části, zvláště pak na
začátku ulice U pomníku. Po pravé straně je třeba ořezat důkladně první
sakuru zprava, neboť stíní blízkému domu a majitelé si stěžují, protože uvnitř
domu se díky neustálému stínu z tohoto stromu drží plíseň
6. Novou vitrínu na informace OV a magistrátu bude provádět fa p. Vacula
Kozlovice. Dle předběžných informací se cena bude pohybovat do 20 000,-Kč.
Tato částka byla předběžně schválena na setkání předsedů OV a je tedy nutné ji
zakomponovat do výdajů na r. 2012.
7. Pan Bernát požaduje stínidlo na pouliční světlo, které je umístěno u přechodu
u Mateřské školy. Toto osvětlení mu svítí do místnosti tak, že nemohou spát.
Prosíme o zajištění stínidla.
8. OV očekává odpověď na řešení místnosti pro obchod. Navrhovali jsme
přízemní místnost Obecního úřadu v Kozlovicích nebo hasičskou zbrojnici.
9. Do konce března zaplatit poplatek ze psů. Vyvěšeno.
10. Domluvit s paní Horákovou Jitkou – jubilantům je možné nechat zahrát
písničku v místním rozhlase.
Zpracovala: Bc. Vyplelová

Kontrola: Mgr. Čechová

