
Zápis z OV Kozlovice ze dne 18.4.2012

Přítomni : Mgr. Čechová, p. Prchal, p. Jemelka, MUDr. Židlíková, 

Bc. Vyplelová

1. OV obdržel stížnost  od p.  J., že  je vyvážená hlína z RD p. P.

z Olomouce  pod kopec, toto nelze je to černá skládka,  tuto záležitost s ním 

projedná p. Prchal  

2. Místní rozhlas byl opraven, taktéž vchodové dveře do  budovy OÚ jsou 

opravené

3. Bude probíhat oprava komunikace z Kozlovic na Grymov. Oznámení, že 

nepojede BUS Velký Újezd – nutné upřesnit. OV žádá v době výluky, aby BUS 

č. 1 zajížděl do Kozlovic.

4. OV žádá umístit   pevný odpadkový koš  před bývalou Jednotu v ulici Za 

školou. Stávající umělohmotný někdo odcizil.

5. Opět  požadujeme z bezpečnostních důvodů svodidla kolem cyklostezky. 

Víme, že již byla snížena rychlost, ale přesto jsou opakované výjezdy 

z komunikace na dělící pás až na cyklostezku v nepříznivém počasí, za snížené 

viditelnosti nebo i při náhlé příhodě řidiče.

6. Souhlasíme s plánem sečení trávy na rok 2012. Navíc požadujeme doplnit 

o sečení pozemků určených na výstavbu RD. (pozemky v ulici Na Zábraní, za 

hospodou)

7. Rozpočet  investiční ch nákladů na rok 2012 je 4 000 000,- kč / 

infrastruktura RD/.Požadujeme upřesnit.

8. Jednání s panem Prchalem a p. Fialou na Magistrátu města  ohledně   

finanční výpomoci   při realizaci dětského hřiště ve Sportovním areálu 

Kozlovice   se setkalo s neúspěchem. Mohlo by být zakomponované do investic 

na příští rok. OV  bude hledat všechny možnosti na podporu výstavy dětského 

hřiště pro menší děti, které v místní části chybí.  OV navrhuje  dvě možnosti: 

buď najít vhodné místo na  vybudování takového hřiště, nebo přispět na tuto 

akci panu Fialovi. 

9. Nástěnka:  pan Vacula, 

- Nástěnka bude stát  u  zastávky BUSu / možno řešit dotazy na občany/

- vybetonovat patky, bude upřesněno

- kovový rám  nebo dřevěný, bude upřesněno

Zapsala Bc.Vyplelová  Alena Kontrola Mgr. Jolana Čechová




