
Zápis z Osadního výboru ze dne 17. února 2011 

Přítomni:  

Mgr. Krákorová-Pajůrková Šárka, p. Hlavinka Čestmír, Mgr. Čechová Jolana, 
MUDr. Židlíková Lenka, Bc.Vyplelová Alena, p. Prchal Jiří, p. Jemelka Martin 

1. Zástupce Rady města Přerova p. Hlavinka přivítal nově zvolené členy 
osadního výboru obce Kozlovice (dále jen OV), seznámil členy s garanty 
OV a vznesl dotaz, kdo bude zvolen předsedou OV. Členové se dohodli 
na předsedkyni p. Mgr. Čechové, která získala při volbách nejvíce hlasů.  

2. OV byl seznámen se svými právy a povinnostmi např. o povinnosti 
zasílání zápisů ze svých jednání a svých kontaktů na adresu Ing. Novotné, 
kancelář starosty města Přerova, možnosti účasti i vystoupení na Radě 
města Přerova. 

3. Příští zastupitelstvo Rady města Přerova se uskuteční 18. dubna 2011.  
4. Nový OV vznáší dotazy pro informovanost:  
• žádá o vyčíslení finančních prostředků, které byly za poslední 2 roky 

proinvestovány v Kozlovicích 
• žádá o aktuální písemné obeznámení situace týkající se Obchvatu 

Kozlovic: přislíbila Mgr. Krákorová-Pajůrková 
• žádá o vysvětlení situace vývoje současného fotbalového hřiště a 

přilehlých pozemků 
• žádá o aktuální informace, v jakém stavu je a kdy bude započata 

kanalizace obce 
• žádá o opravu komunikace vedoucí k hřišti: požádá p. Prchal na Odboru 

Majetku města Přerova 
• žádá o kontakty na městské úředníky a na vedoucí odborů. 

• žádá Statutární město Přerov, o schválení návrhu OV na vybudování 
v obci Kozlovice tzv. chytrého semaforu, který pracuje na bázi změření 
rychlosti přijíždějícího vozidla a v případě zjištění jeho překročení 
nejvyšší povolené rychlosti toto vozidlo zastaví červeným signálem Stůj 
(viz vybudovaný v obcích Rokytnice a Prosenice), a to v ulici 
Grymovská obousměrně.  V této věci dále žádáme Statutární město 
Přerov o požádání Krajského úřadu v Olomouci o dotace na toto 
zařízení, a to DO 25. 2. 2011 ( lhůta určena tímto Krajským úřadem). 

 



5. OV se dohodl na předání dosavadních administrativních materiálů, klíčů 
od úřadovny obce a dalších dokumentů souvisejících s agendou obce. To 
bude provedeno 22. 2. 2011 v 19:30 s Ing. Kučerou: zajistí p.Vyplelová 

6. OV odsouhlasil, aby Klub přátel Kozlovice, o. s., mohl užívat při 
veřejném styku adresu Obecního domu (úřadovny) v Kozlovicích, jako 
svého sídla a zároveň povolil na tuto budovu umístit jejich poštovní 
schránku. 

7. Kontakty na členy OV Kozlovice: 

Mgr. Jolana Čechová, Kozlovice, 581206173, 737 520 387. 
cechova.jolana@seznam.cz 

Bc. Alena Vyplelová, Kozlovice, 724 345 266, alena.vyplelova@seznam.cz 

MUDr. Lenka Židlíková   

radek@zidlik.cz 

Jiří Prchal  

jpkar@seznam.cz 

Martin Jemelka, Přerov - Kozlovice 

taklbery.jam@seznam.cz  

 

Dne 18. února 2011    Zapsala: Vyplelová  Alena 

       předseda OV: Čechová Jolana v.r. 

 


