
Zápis Osadního výboru  Kozlovice ze dne 17. září a 8. října 2012

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

1. Členové OV hledají vhodnou místnost na provozování obchodu, který by 

provozovala fa Racek. Zástupci firmy mají podmínku, aby obchod byl ve 

středu obce. Dříve uvažovaná poloha úřadovny tomuto nevyhovuje. Ve 

středu  obce   se nachází nevyužívaná hasičská zbrojnice, vznášíme dotaz,

zda by tyto prostory bylo možné použít. 

2. Bc. Vykoukalová na základě telefonátu pí Vyplelové slíbila sdělit osobu/y 

z Kozlovic, které jsou vedeny na ÚP, a které by vyhovovali podmínkám 

veřejné služby. OV uvažuje o koupi ruční sekačky na trávu. Vytipovaná 

osoba by dosekla trávu na městských pozemcích tam, kde se se strojem 

technické služby nedostanou. 

3. Neustále si stěžuje pí K.  že není posečená cyklostezka.  Po shlédnutí 

mapy sečení  OV vznáší požadavek, aby plocha č. 15 byla rozšířena na 

sečení až za odvodňovacím kanálem po hranici udržovaného pole, dále až 

ke garážím.  

4. Nástěnku má pan Vacula hotovou, předává ji k oplechování klempířovi, 

zajištěn p. Baďura na vybetonování sloupků. 

5. 20.10. 2012 budou v naší místní části Hody. p. Vyplelová domluvila 

s panem Kučerou zajištění hudebníků na tento den, dále pak sloužení mše 

svaté v místní kapličce.   

6.  Při plynofikaci budovy OÚ v Kozlovicích, byly prostory zcela otevřeny 

a zpřístupněny komukoliv. Při této akci nám neznámá osoba vzala 

veškeré naše kancelářské potřeby, které jsme zde měli uskladněné. 

Z tohoto důvodu žádáme o přidělení  kancelářských potřeb a 

kancelářského nábytku a výměny zámku dveří kanceláře úřadovny. 

7. Z požadavků  akce „Z“ členové OV odsouhlasili nákup notebooku, 

žádáme proplatit toner do tiskárny – p. Prchalovi

8. OV žádá o sdělení, v jakém stavu se nachází naše předcházející 
požadavky a to:

 obchvat místní části Kozlovice
 kanalizace v Kozlovicích 
 svodidla lemující střed mezi silnicí a cyklostezkou 

 lavičky lemující cyklostezku do Přerova



 odpadkové koše: na cyklostezce-začátek, konec, na návsi, na 

parkovišti u dětského hřiště, na začátku cyklostezky k Bečvě

 ulice Za školou:osvětlení, přidání 2 světel při vyjíždění na křižovatku, 

oprava silnice v ulici 

 „Chytrý semafor“

 Omezit průjezdnost vozidel do 3,5 t  Kozlovicemi 

9. 1. října 2012 se zúčastní Mgr. Čechová a p. Prchal schůze předsedů 

ohledně rozpočtu ve věci financování místních částí města Přerova.

Zapsala : Bc. Vyplelová kontrola : Mgr. Čechová




