
Zápis z porady osadního výboru v Kozlovicích ze dne 10. 7. 2012

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

      Informace:

 Sezení občanů OV místních částí se účastnil p. Prchal

 Je možnost objednání přistavení kontejnerů na odpad. Možnost využíváme a 

objednáváme kontejnery v termínech  12.7. a 19.7 – zajišťuje Mgr. Čechová

 Kominík již v některých domech provedl revizi. Další termíny jsou 13.7 a 14. 7. 2012

p. Šešulka tel. 732 787 866 / revize stojí 350,-Kč/komín

 Realizace vývěsní skříňky ve fázi domlouvání nejlepšího řešení – p. Vyplelová

 Na základě stížností některých občanů bude do všech domů v obci roznesen leták 
ohledně doporučení nedělání hluku (sečení trávy, cirkulárky) v neděli.

- leták zajistí p. Prchal

 Kovové oplocení dětského hřiště bylo pracovníky města opraveno.

Požadavky:
 Žádáme o větší odpadkový koš u opraveného dětského hřiště.
 Vzhledem ke katastrofálnímu stavu komunikace v ulici  Grymovská  důrazně žádáme 

o zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t.. Žádáme o sdělení, kdo z Magistrátu MP je 

odpovědný jednat o této situaci s Krajským úřadem Olomouckého kraje. V souvislosti 

s tímto problémem budeme iniciovat petici občanů Kozlovic na podporu výstavby

Obchvatu místní části Kozlovice.

 Žádáme o informaci, která se týká řešení umístění svodidel na cyklostezce.

 Chybí nám skříňka do místnosti na obecní úřadovně, kde bychom si mohli dávat 

písemné materiály

V příloze zasíláme požadavky k zahrnutí do rozpočtu na rok 2013.     

Zapsala: Bc. Vyplelová kontrola: Mgr. Čechová



Požadavky do rozpočtu na rok 2013- místní část Kozlovice

 (některé níže uvedené požadavky zasíláme již několik let, takže nebudou 

překvapením)

1. Žádáme o realizaci kanalizace v celé obci. Od této stavby se odvíjí 

celá řada dalších navazujících akcí, které se nyní nemohou 

realizovat jako např. oprava místní komunikace (Grymovská). 

2. V souvislosti s výše uvedenou zničenou komunikací v ulici   

Grymovská, občané podpoří peticí stavbu Obchvatu Kozlovic.

3. Vystavět novou komunikaci v ulici Za školou a osázet ji novým 

osvětlením.  Občané z domu vcházejí přímo na šotolinu, nejsou zde 

chodníky ani cesta.

4. Předláždění a doplnění všech chodníků v celé obci.

5. Umístění laveček spolu s odpadkovými koši:

 na začátek, střed a konec cyklostezky

 ulice Tučínská parčík - vedle bývalé Restaurace

 větší odpadkový koš k dětskému kovovému hřišti, stávající

odpadkový koš není dostačující a na konec tohoto hřiště

umístit lavičku s košem, přezouvají se zde bruslaři.

 na točně Busu u bývalého kravína. (zastávka MHD)

6. V součinnosti s podporou města zajistit prostory pro provozování 

obchodu se smíšeným zbožím.

7. Pokračování plánovaných oprav Obecní úřadovny – plynofikace, 

rozvody vody.

8. Dotaci pro p. Fialu na vybudování dětského hřiště ve sportovním 

areálu Kozlovice.

Kozlovice 12.7.2012                            

Mgr. Jolana Čechová, předseda OV Kozlovice




