
Zápis z jednání členů místního výboru v Kozlovicích ze dne 8. června 2015

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

1. Členové MČ souhlasí s umístěním prodejny sedlářského kování firmy „ Pet Hardware“ 
zastoupené Ing. Martinem Grácem.

2. Souhlasíme se záměrem statutárního města Přerova  a to  směny pozemků č.p. 622/12 travní 
porost, výměra 900 m2, za část pozemku č.p. 622/23 travní porost, výměra cca 900 m2, 
vlastník FK Kozlovice.  

3. Po ukončení objížďky v Kozlovicích- ul. Grymovská , budou ode dne 6.7 do 2.8. 2015 jezdit 
po této provizorně opravené silnici   nákladní auta nad 12 t. – silnice bude provizorně 
zprůjezdněná. Toto bereme na vědomí, avšak nesouhlasíme. 

4. Žádáme o mokrou údržbu – kropení za sucha a v horkém počasí, ( i několikrát za den) neboť 
v celé místní části je nadměrný  polétavý prach. 

5. Plochu za drátěným hřištěm nutno posekat, není vůbec udržovaná, roste zde vysoká tráva.  
Není vysypáván zdejší odpadkový koš, (u začátku cyklostezky za hřištěm) kolem je 
spousta odpadků, svačí zde dělníci ze stavby. Odpadkový koš není vysypaný spoustu dnů.

6. 18.6. Výbor pro místní části – sdělit možnou náhradní výsadbu zeleně: 
-   dosázet túje  kolem hřiště

- živý plot před mateřskou školou až k zastávce autobusu
- revitalizaci stromů v ulici Na Zábraní a U Pomníku – vykácení starých sakur a osázení 

novými, v součinnosti s obyvateli ( pokud chtějí např. třešeň zachovat)

- v uličce Na Záhumenní ( směrem k obecnímu úřadu zezadu) vysekat náletové keře a zasadit 
živý plot

- osázet nízkými keříky pomník a kolem chodníku k místní kapli sjednotit keříky

- udržovat stávající kamenné květináče u školy a v ulici  Tučínská. Pokud se toto nedaří  
žádáme je odstranit!  

- viz ostatní návrhy –zpracované  Mgr. Čechovou
7. Žádáme o dodání přesné dokumentace kanalizace a záznamy z kamerového systému pro 

přesné napojení a kopání přípojek k domovním šachtám. 
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