
Zápis z Osadního výboru ze dne 31. března 2011 

Přítomni: Mgr. Čechová, p. Prchal. P. Jemelka, p. Vyplelová 

 

1) Byla řešena stížnost, která byla doručena do schránky předsedkyně ohledně 
hluku, který je slyšet ze dvora určitého domu, stížnost byla nečitelně podepsána. 
Pokud OV dostane stížnost ve formě anonymu nebo nečitelně podepsanou, 
nebude se takovou záležitostí zabývat. Všechny stížnosti musí být čitelně 
podepsány, aby na ně mohlo být odpovězeno.  

2) Upozorňujeme odpovědné pracovníky Magistrátu- životní prostředí, že pan 
Kučera upozornil na černou skládku stavebního materiálu, která se objevila na 
městských pozemcích vedle jeho parcely.  

3) Žádáme o vyčištění kanálů a obrubníků kolem chodníků po celé délce 
komunikace vedoucí Kozlovicemi, které jsou zanesené po zimních měsících.   

4) Budova Obecního úřadu (dále jen OÚ)v Kozlovicích: 

Byly přizvány zástupci činných složek, které fungují v Kozlovicích, aby se vyjádřili 
k využití budovy OÚ: 

• OV bude využívat přízemní místnost vedle knihovny na svá jednání. 
Potřebuje zprovoznit stávající WC, klíče od této místnosti si OV zajistil. 

• Místnosti v patře by chtěla využít organizace Klub přátel Kozlovic (dále jen 
KPK), která by ke své činnosti potřebovala nějaké skříně, stoly, židle, malý 
kousek kuchyňky ap. zkonkretizujeme ( p. Vrbová – magistrát). Co se týká 
ostatního vybavení, členové KPK budou se na něm podílet a starat o tyto 
místnosti sami.  

• Je třeba zprovoznit WC v patře, aby mohlo být používáno. Požadujeme od 
Magistrátu města, aby zjistilo statické možnosti patra, které bude KPK 
využívat. 

• Ostatní složky se vyjádřily, že nebudou OÚ  využívat. 

• OV se dohodl na opravách či rekonstrukci, které mu byly nabídnuty ze 
stran Magistrátu města Přerova to v rozsahu po jednotlivých fázích:  
plynofikace  budovy, vyvložkování komínu, vybudování kanalizace a přívod 
vody. 

• O vedlejší budovu  OÚ (ve které bydlel pan Jemelka Václav) a k ní přilehlé 
prostory, OV ani žádná ze složek nejeví v současné době zájem, všechny 
investiční aktivity na tomto pozemku jsou zbytečné.  



5) Žádáme o zajištění nové vývěsní skříňky na informace a její nové umístění.  

6) P. Vyplelová zakoupí schránku, která bude připevněna na budovu OÚ, kde 
budou moci občané vkládat své připomínky.  

7) Pan Jemelka Martin sepíše rozpis chůzí OV (1 x za měsíc, každý 2. týden 
v pondělí) na letošní rok 2011.   

8) OV obdržel  z magistrátu města návrhy plánovaných  investičních  akcí v r.2011. 
OV se bude   plánovanými  akcemi zabývat  dne 20. dubna 2011  a vyjádří se do 
konce dubna 2011.   

 

Zapsala : Vyplelová A.                                předseda : Čechová Jolana v.r. 

 

 


