
Zápis z jednání místního výboru části Kozlovice ze dne 7. 7. 2015

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

Hosté: p. Pospíšilík, p.Košutek

1. Na provizorně opravenou silnici v ul. Grymovská byla v důsledku opravy silnice 
Přerov -Lýsky vpuštěna nákladní a těžká auta, která budou jezdit do konce měsíce a 
zhutňovat povrch ze směru od Lipníka n/B. Žádáme kompetentní orgány o zvýšený 
dohled na dodržování předepsané rychlosti a vedení objížďky.

2. Členové MV vytipovali priority investic v místní části Kozlovice. Tyto jsou zaslány na
Magistrát města Přerova a přiloženy v zápise.  

3. Členové místní části požadují, aby byli přizváni a přítomni při předávání ukončeného
díla – kanalizace, vodovod.

4. Již několik desítek let požadujeme generální opravu ulice Za školou. Tamní občané 
nemají žádné chodníky a vstupují z domu přímo na komunikaci, která je v desolátním 
stavu.(prašný nerovný povrch, díry a výmoly) Tento požadavek je prioritní jedná se o 
úsek od křižovatky ulice Za Školou po točnu a o úsek od domu Za Školou čp. 1 po
nemovitost R.M. (konec slepé ulice) cca o výměře 300 m. Požadujeme cestu 
kompletně opravit (odfrézovat a vyrovnat, aby tato cesta byla bezprašná)

5. Za druhou prioritu považujeme po dokončení rekonstrukce vodovodu a výstavby 
kanalizace celkovou opravu chodníků. Žádáme o součinnost při rekonstrukci a 
opravách chodníků, které jsou úplně zničené a na mnoha místech již nefunkční.
Chodníky byly již před započetím stavby v neutěšeném stavu. Protože se počítalo se 
stavbou kanalizace, tak se chodníky a komunikace neopravovaly, protože by to bylo 
plýtvání finančními prostředky. Během stavby došlo ke zničení všech chodníků 
vlivem nájezdů těžké stavební techniky nebo nájezdů aut a autobusů, které se 
vyhýbaly stavebním strojům. 

6. P. Pospíšilík seznámil přítomné o možnosti náhradní nebo nové výsadbě stromů. 
Nedoporučují se stromy, které působí alergeny např. túje. Stromy lze lemovat cesty, ať 
městské nebo obecní, lze obnovit aleje nebo stromořadí. Dlouhodobě vysázené stromy 
působí jako biokoridory, které snižují prašnost, podpoří místní biotop – hmyz, ptactvo, 
zvířena. 

Předběžné požadavky na osázení stromy:

a) dosázení stromů kolem cyklostezky z Přerova do Kozlovic- pravá strana  
b) ulice Tučínská, výsadba v nové zástavbě v ulicích Květná, Lány apod.
c) ulice Na Zábraní k obecnímu domu
d) za garážemi
e) požadujeme jarní a podzimní ořezy stávajících stromů odborníky, kteří provedou řezy 

stromů tak, aby stromy neuhynuly
f) požadujeme rady odborného architekta, který by nám pomohl vytipovat vhodné

stromy a místa k jejich výsadbě.
7. Informace pro občany – poslední týden v srpnu 2015 se pro veškerou dopravu úplně 

uzavře komunikace v ulici Grymovská. V celé šíři se bude asfaltovat. Zastávka 
autobusu bude na začátku ul. Grymovská u cyklostezky. Průjezd vozidly nebude 



možný. Vše bude ještě upřesněno po zaslání harmonogramu firmou Strabag. Při 
předávání díla, budou po jednotlivých částech probíhat kontrolní dny, u kterých 
požadujeme být přítomni.

8. Požadujeme vyvážet přeplněné odpadkové koše- u drátěného hřiště!!! Dosud nebyly 
vyvezeny, odpadky jsou kolem dokola!!!! 

9. Požadujeme častější odvoz žlutých kontejnerů na plasty a pokud by bylo možné dát 
víc sad kontejnerů, které by byly umístěny blíže k občanům v ulicích.

Zapsala / Vyplelová Kontrola /Čechová


