
Zápis z Osadního výboru ze dne 20.dubna 2011 

Přítomni: Mgr. Čechová Jolana, MUDr. Židlíková Lenka, Bc.Vyplelová Alena, 
Prchal Jiří, Jemelka Martin 

1. Žádáme o informace, které se týkají všech aktuálních akcí v Kozlovicích.  
Žádost směrujeme na Magistrát města Přerova. Žádáme kompetentní osoby, 
aby informovovaly o všech aktuálních akcích, které se týkají místní části 
Kozlovice a daly toto na vědomí OV. ( např. výběrové řízení na odkup parcel 
ke stavebním účelům proběhlo bez informování OV ) 

2. Žádáme kompetentní osoby z Magistrátu a představitele města, aby podpořili 
a prosadili náš dlouhodobý požadavek, který se týká vystavění obchvatu 
místní části Kozlovice.  

3. Technická infrastruktura (inženýrské sítě) pro RD v Kozlovicích na 
parcelách   vedle Hospody Kučerů se vybuduje od června do září 2011. 
Plánovaná akce bude stát cca 4 000 000,- Kč  

4. Odbor majetku města Přerova bude řešit zchátralou střechu Hasičské 
zbrojnice v Kozlovicích. Opraví sušáky na hadice a pokrytí střechy. Tato 
investiční akce bude stát cca 80 000,- Kč.  

5. P. Vyplelová zaslala na Odbor majetku města Ing. Čajkovi žádost o novou 
vývěsní skříňku.  

6. OV byl vyzván k návrhu názvů ulic, které vznikají při výstavě nových 
rodinných domků v Kozlovicích. OV se dohodl na těchto názvech: Slunečná 
a Zelená. 

7. Na plochách, které patří městu , bude probíhat sečení trávy ve dnech od 2.  do 
6. května 2011 

8. Informace ohledně opravy silnice v ulici Grymovská v Kozlovicích.  

Správa silnic Olomouckého kraje ředitel správy Ing. Babnič sdělil na 
opakovanou stížnost, která se týká silnice II/434 v průtahu obce Kozlovice:  

…„silnice je v dezolátním stavu- opakované výtluky, hluboké podélné koleje, 
tím vzniklé vysoké asfaltové podélné hrboly, přesahující v některých místech i 
obrubu chodníku a především celková deformace od zřejmě neúnosného 
podloží.  



Obec Kozlovice nemá kanalizaci. Tuto připravuje v celém průtahu obce ( 
s umístěním do středu silnice + oboustranné přípojky) Město Přerov. 
V současné době probíhá stavebně povolovací řízení s předpokladem vydání 
stavebního povolení v letošním roce. Realizaci město Přerov nepředpokládá. 
odhadnout dobu, kdy budou na tuto stavbu přiděleny finance, si však investor 
dle sdělení Ing. Dostála z Odboru rozvoje |Magistrátu města Přerova , 
netroufá.  

Z důvodu připravované kanalizace nemá Správa silnic Olomouckého kraje 
zařazenu tuto silnici v plánu oprav, tudíž ŘSD, které chystá opravy silnic 
poškozených staveništní dopravou v rámci návozu materiálu D1, tento úsek 
ze svých podkladů vypustilo.  

I přesto, že investor realizovaných inženýrských sítí má v podmínkách pro 
stavbu kanalizace provedení celoplošného živičného krytu, je na zvážení 
zhodnocení celkového stavu podloží silnice (diagnostickým průzkumem) 
s návrhem opravy silnice, neboť položení nové obrusné vrstvy tl. 5 cm po 
provedené kanalizaci nevyřeší problém neúnosného stavu této komunikace v 
Kozlovicích. Rozsah opravy je nutno zvážit i ve vztahu k plánovanému 
obchvatu Kozlovic.  

9.  OV bere na vědomí žádost fotbalového klubu Kozlíci Kozlovice o vytváření 
podmínek pro sportovní využití dětí z Kozlovic a okolí. OV bude dle svých 
nejen finančních možností podporovat všechny působící i nově vzniklé 
zájmové složky v Kozlovicích  

10. Příští schůzka OV bude 9. května 2011 v 19, 00 hod. 

 

 Dne 4.května 2011     Zapsala : Vyplelová  Alena 

Kontrola : předsedkyně Mgr. Čechová Jolana 


