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Zápis Osadního výboru Kozlovice ze dne 10. října 2011 

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

Hosté: p. Kužílková 

1. Host paní K.  přišla na jednání OV, aby poděkovala p. Jemelkovi a pí. Vyplelové, za 

to, že jí byli nápomocni se sestavením petice ohledně kanalizace a stočného v 

Kozlovicích. Paní K.   požadovala ústní omluvu od pana Prchala za jeho nevhodné 

chování při rozhovoru, který se týkal úklidu kolem kontejnerů. Sdělila, že občané 

Kozlovic se budou obracet se svými požadavky již jen na pana Jemelku. Paní K.  

iniciovala petici za vybudování Kanalizace v obci a za zrušení placení stočného. Dále 

sdělila, že projednala zrušení stočného v obci na patřičných místech. Tento veřejný 

požadavek zdůvodnila tak, že letošní dešťová voda zaplavila několik sklepů a to i 

v jejím domě, protože špatně uložená stávající kanalizace v obci nestíhala přívalovou 

vodu brát. Požádala členy OV Kozlovic, aby byli přítomni při jednání Rady města 

Přerova dne 31. října 2011, kde by se měla projednávat situace kolem stočného a 

kanalizace v Kozlovicích. Občané Kozlovic platí vodné, stočné a daně stejně jako 

občané ve městě Přerově. Proto by měli mít srovnatelné podmínky. 

2. V této souvislosti zaslal Odbor rozvoje města (Ing. Gala) do místních částí, které 

nejsou napojeni na ČOV, informaci VAK, že občané za rok 2011 platí vodné dle 

sazebníku a stočné v 50% výši.  

3. Občané Kozlovic zaznamenali částečně opravenou silnici vedoucí obcí, která patří 

SSOK. Komunikace byla ofrézována, na několika místech vyplněná asfaltovou 

hmotou. Tyto dílčí opravy však nemohou zabránit dalšímu ničení. Občané opět žádají 

a to důrazně o snížení průjezdnosti nákladních vozidel nad 3,5 t nebo omezit provoz 

jakýmkoliv způsobem např. vhodnou dopravní značkou. Občané trvají na tom, aby 

trasa projíždějících nákladních aut, byla vedena jinde. Stávající komunikace 

neodpovídá dnešní zátěži projíždějících vozidel, proto trváme na výše uvedených 

opatřeních.  OV vzal na vědomí kopii stížnost na stav místní komunikace, kterou 

zaslali manželé M.  na SSOK. 

4. V ulici Za školou bylo renovované osvětlení a další bude hotové do konce 2011. 

V této ulici již několik let žádá OV o vybudování chodníků a lemující komunikace.  

5. V obci byl osloven místní podnikatel stolař pan V., aby předložil cenovou nabídku na 

zhotovení vývěsní skříňky dle požadavku. 
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6. 21. října 2011 se koná bohoslužba k  vysvěcení kaple Sv. Vendelína. Příprava na 

hodový den bude spočívat v úklidu kolem kaple na návsi, kolem budovy OÚ- provede 

p. Novák – Veřejná služba, zajistí p. Vyplelová. S panem Novákem je dohoda o 

provedení veřejné práce v obci, kdy na telefonické zavolání provede určitou práci – 

nyní shrabávání listí, okop kolem obrubníků a mezi dlaždicemi chodníků, úklid po 

odvezeném kontejneru, shrabávání sněhu, čištění kanálových výpustí, apod.  

7. Paní Mgr. Čechová se zúčastní jednání na Magistrátu města Přerova, ohledně rozpočtu 

a investic do místních částí.  

8. OV byla předána stížnost místního obyvatele pana H.. OV vzal stížnost na vědomí a 

bude se jí nadále zabývat. Stížnost byla vznesena na nesmyslnost zákazové značky 

(zákaz vjezdu motorových vozidel), která je umístěna při vjezdu do místního 

sportovního areálu. Dále si stěžoval na hlučnost při pořádání akcí v tomto areálu, na 

placení stejných daní a nestejných podmínkách žití (Kozlovice x Přerov). Stížnost 

pokračovala ve smyslu špatné vybavenosti zásobování obyvatel potravinami 

(chybějící obchod, nedostačující sortiment a nevhodná prodejní doba pojízdných 

prodejen).  

9. Dne 24. října 2011byla paní Vyplelová účastna setkání zástupců místních částí, 

zástupců zajištění vykonavatelů veřejné služby (dále jen VS) z odd. Sociálních věcí a 

zdravotnictví, představitelů Magistrátu města Přerova, pracovníků TS, ÚP, kteří jsou 

zainteresovaní při výkonu veřejné služby občanů. Zástupcům místních částí byla 

provozním náměstkem TS Ing. Simonem předána mapa – sečení zeleně v místních 

částech na CD. Byli jsme seznámeni s chystající se reformou pohledu na výkon VS 

jako posílení aktivní role nezaměstnanosti. Zpřísnění podmínek výkonu této služby.  

10. Veškeré potřeby (požadavky na kontejnery, odvozy listí, sběru), které budou ze strany 

místních částí, je třeba objednávat nejméně týden dopředu a to na TS (Ing. Simon, p. 

Sadílek). Zástupcům OV byla předána organizační struktura s kontaktními údaji 

dotčených osob v papírové podobě. Tato bude kopírována a předána všem členům OV 

a umístěna ve vývěsní skříňce. Požadavky na pracovní potřeby- lopata, kolečka, 

motyka, smetáky- zajistí p. Vyplelová, tyto budou uschovány v budově OÚ. 

11. Všechny potřeby obce, které se týkají TS třeba hlásit na Technické služby, ti pak po 

domluvě sdělí, kdy jsou schopni naše potřeby vykonat.  

12. Ing. Lajtoch informoval, že ve druhé polovině listopadu 2011 bude setkání 

představitelů Rady města Přerova s členy místních částí. 
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13. Z Magistrátu města Přerova se ozvala paní Veselá ohledně dění v Kozlovicích, zda 

zavedeme kroniku naší obce? Příště je nutné projednat, kdo se ujme zápisů do kroniky.   

V Přerově 25. 10. 2011  

zapsala: Bc. Vyplelová     Kontrola: Mgr. Čechová  

 

 


