
Zápis Osadního výboru  Kozlovice

z 24. února 2013

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

Mgr. Čechová 

1. Členové OV  žádají  po  odpovědných zástupcích  Magistrátu  města, aby 

definovali jasně  postupy a cíle, které  povedou  k řešení  petičního 

problému tzv. zajištění  snížení průjezdnosti  a  odklonění nákladní  

dopravy. OV sleduje články v novinách např. 5+2 a  Přerovsko, kde  je 

problém  dopravy v Kozlovicích  uveden. 

2. Členové OV  jednají s fa Racek a Magistrátem města Přerova o možnosti  

zřízení obchodu  v místní  hasičské zbrojnici. Je proto nutné přestěhovat 

místní jednotku hasičů do odpovídajících prostor. Další možnosti zřízení 

obchodu, které se nabízely např. volná místnost  v rod. domě manželů H., 

v bývalé Jednotě (nájem 20 000/m, koupě 3 mil.) a na úřadovně OÚ 

(vysoké náklady na úpravu, špatná dostupnost) nevyhovovaly.

3. KPK převzal  finanční výpomoc  na akci Karneval  pro místní děti a další 

finanční výpomoc na Společenský večírek KPK.

4. Byla kontaktována starostka obce Grymov p. Holá, zda by se jejich 

občané nevyjádřili k naší petici, neboť i tamní  obcí projíždějí nákladní 

auta a místní komunikaci ničí. Byly jí zaslány dokumenty, které se 

k tomuto problému váží. 

5. Jednání ohledně obchodu proběhne 3. března 2013, v 19 hodiny v místní 

restauraci za účasti zástupců hasičů, fa Racek a členů OV.

Zapsala : Bc. Vyplelová kontrola Mgr. Čechová



Zápis z jednání  dne

11. března 2013 ohledně  zřízení obchodu

Přítomni : p. Jemelka, p. Prchal, p. Židlíková, p. Vyplelová, p. 

Čechová

Hosté : p. Horký, zástupce fa Racek

p.  Dvořák  Jar.,MMPr, ved. oddělení ochrany a krizových    

zařízení

p. Sekera Jan, velitel SDH v Přerově

p. Blaťák Miroslav – velitel místní jednotky SDH v Kozlovicích 

1. Zahájeno jednání ohledně místa pro zřízení obchodu. 

Ze všech jednání s fa. Racek vyplynulo, že místnost v hasičské 

zbrojnici se jeví jako nejvhodnější místo pro zřízení obchodu.Je to 

blízko zastávky busu a je dobře přístupné pro zásobování. OV

zvažoval i pronájem bývalé Jednoty, ale tato možnost padla, protože 

majitelé objektu požadují vysoký nájem(20. tis/měs) nebo odkoupení 

(3 mil Kč).

2. Stanoviska účastníků jednání

p. Horký – Místnosti Obecní úřadovny nevyhovují  jsou vzdálené od 

zastávky Busu a špatně bude zajíždět zásobovací auto. Občané by si 

měli zvážit, co více potřebují, zda prodej potravin či  nevyužívanou 

místnost hasičárny. Otvírací doba bude upřesněna po domluvě s OV. 

p. Horký dále sdělil, že fa Racek provozuje své obchody i v okolních 

obcích a proto se náklady na provoz dají rozdělit, ale je třeba zaplatit 

energie  a prodavačku a musí se udělat stavební úpravy tak, aby 

prostor vyhovoval hygienickým normám.



p. Dvořák vyslovil záporné stanovisko. Zdůvodnění – Jednotka SDH 

má obdržet hasičské vozidlo a velitel p. Blaťák   potřebuje  stávající 

místnosti 5 x za rok na školení a  je zde umístěno vybavení a výstroj

pro hasiče. Je v plánu navýšení rozpočtu na vybavení  místní jednotky 

SDH a p. Blaťák musí jednotku omladit. p. Dvořák – nemá zájem, aby 

jednotka SDH zanikla.

p. Sekera – musí být dostupnost jednotky. SDH musí mít  přístup ke 

své technice, místnost na výuku a školení. SDH  Přerov  má zájem o 

udržení jednotek v místních částech, kde pomáhají při požárech a 

jiných situacích ohrožujících zdraví a bezpečnost občanů. 

p. Čechová  sděluje, že občané si váží činnosti členů SDH a

v žádném případě nemá  místní část Kozlovice zájem na likvidaci

místní jednotky SDH, ba naopak, navrhujeme využít volné prostory 

OU (volný byt po panu Jemelkovi i se dvorem), kde by SDH mohl i 

nadále úspěšně pokračovat ve svých aktivitách.

Závěr:

Všichni se shodli na zachování místní jednotky SDH a na tom, že OV 

na příští jednání přizve i zástupce z MMPr odbor Majetku  a  vybraná 

místa společně obhlédneme. Zvážíme možnosti výměny prostor místní 

hasičské zbrojnice a volných prostor (bytu po p. Jemelkovi) na místní 

úřadovně. 

Prohlídka 13.3.2013 v 16 hodin u Hasičské zbojnice v Kozlovicích. 

Zapsala : Bc. Vyplelová kontrola Mgr. Čechová



Pokračování zápisu z 3.3.2013 bez hostů

1. Havarijní situace kanalizace v ulici Za školou je opravená.  Je 

známo, že je zde velice špatná kanalizace.  Křižovatka v ulici Za 

školou – osvětlení  zajistí p. Prchal

2.p. Jemelka informoval, že p. Šáchová sdělila, že je zahájeno jednání     

s krajskými úředníky ohledně petice.

3. Chytrý semafor – není podpora , toto zařízení jen fotí auta, která 

jedou na červenou, nedokáže certifikovat, pokuty nejsou schopni 

dokladovat. 

4. Místní rozhlas – hlášení. pí Belobradové, písemně oznámíme, že 

s hlášením končí pro svůj zdravotní stav a poděkujeme jí.  

K poděkování jí zakoupíme malou odměnu. zajistí  p. Vyplelová a p. 

Čechová. Hlášení v místním rozhlase bude realizovat p. Hlávková, s p. 

Jemelkovou.

5. p.. Vyplelová zajistí proplacení dokladů , poštovného , náhradních 

klíčů,  odměny pro akce KPK.  

          

Zapsala : Bc. Vyplelová kontrola Mgr. Čechová


