Zápis ze schůze Osadního výboru v Kozlovicích
ze dne 13. června 2011
Přítomni : Mgr. Čechová, p. Prchal, P. Jemelka, Bc. Vyplelová, MUDr. Židlíková
1.
P. Martin Jemelka objednal kominíka, který procházel dle rozpisu ulice
v Kozlovicích, vykonával revizi a čištění komínů. Podrobná informace byla písemně
rozeslána do všech domů v Kozlovicích, aby majitelé domů byli v určenou dobu
doma. Již proběhlo.
2.
OV žádá o pravidelné čištění kanálů hlavní komunikace, která je zatížena
neúměrnou dopravou.
3.
Komunikace je ve špatném technickém stavu, v ulici Grymovská v délce
270 m jsou vyježděné „koleje“, může dojít k tragickým dopravním nehodám. V zájmu
občanů Kozlovic zatížené silničním provozem, trváme na průjezdu pouze vozidlům
maximálně do 3,5 t., tzn. snížení průjezdnosti těžkotonážních vozidel (potřeba
dosáhnout možnosti vypnout mýtnou bránu v Lýskách, případně upravit dopravní
značení – neposílat řidiče ze silnice 1/47 ze směru od Lipníka směrovou tabulí na
Zlín přes obce Prosenice, Grymov, Kozlovice).
Na této komunikaci jsou nejhorší následky na přilehlých domech při maximální
průjezdnosti jakýchkoliv dopravních prostředků a to:
-

odstřik vody k lemujícím domům kolem vozovky, zvýšený hluk, prach, bezpečnost
osob
špatná nosnost silnice, špatný technický stav, praskání stěn v přilehlých domech
stojící u silnice
silnice již neodpovídá dnešním technickým normám, nutný odklon těžkotonážní
dopravy z naší místní části
Na základě mailem přeposlané info stránky z MZ, vznáší OV dotaz , jak vedení
města bude reagovat na dopis č.j. 696999/2011MZE15131 z 31.5.2011.
Občané žádají o řešení stávající neúnosné situace na této komunikaci, kterou
by řešil plánovaný obchvat Kozlovic.
4. Vzhledem k tomu, že v Kozlovicích není zbudována odpovídající kanalizace,
dochází k propadům stávající staré kanalizace. Havárie těchto starých
kanalizačních stok si musí občané opravovat na vlastní náklady. Občané
Kozlovic jsou velmi nespokojeni se stávající situací .
5. Veřejná služba pro obec Kozlovice : tuto službu odpracovává p. Jiří Novák.

OV zadává práce p. Novákovi na zvelebení obce : odstranění plevelů kolem pomníku,
kolem kapličky, úprava a úklid prostranství kolem dětského hřiště patří k obci, úklid
kolem kontejnerů,obci, sekání trávy kosou či srpem na nepřístupných plochách, nátěr
stávající informační skříňky( p. Vyplelová zajistila nákup barev), veškeré roznosy

materiálů po obci, které OV dává na vědomí občanům. Uvedené práce byly p. Novákem
provedeny. OV zadává další práce a záležitosti p. Novákovi dle potřebnosti.
6. Kozlíci Kozlovice o.s. žádají proplacení míčů na sportovní akci turnaj pro
malé fotbalisty. Již proplaceno.
7. OV dal písemně na vědomí do všech RD Kozlovic, že svoz komunálního
odpadu ( popelnice) budou provádět TS každý čtvrtek v odpoledních hodinách
a to od 14,00 do 20,00 hodin.
8. FK pořádal dětský den v Kozlovicích. Z této akce očekáváme doklad,
(zakoupení sladkostí pro děti) k proplacení- urgováno u p. Kuby.
Zapsala: Vyplelová

Kontrola : Mgr. Čechová

