Program rozvoje Obce Kozlovice
Schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 6. 2019 usnesením č. 48/2019.
Tento dokument nahrazuje stávající Dlouhodobý program rozvoje Obce Kozlovice z roku 2004.

Preambule
Kozlovice jsou svébytnou rázovitou valašskou dědinou již od svého založení 8. září 1294. Obec se
rozkládá na pomezí Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny – na trase mezi
Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm. Patří do Moravskoslezského kraje a její nedílnou
součástí jsou Měrkovice. V současné době má obec 3.050 obyvatel.

Největším bohatstvím obce jsou lidé, kteří zde mají příjemné a bezpečné místo k životu.

Východisko
Stávající územní plán (z roku 2011) ve své koncepci rozvoje území vychází z prognózy vývoje
bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), který se opírá o komplexní zhodnocení podmínek
řešeného území. Je předpokládán nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na 3.050 až 3.100. Pro tyto
počty tento územní plán zajišťuje v dostatečné míře plochy pro případnou novou výstavbu.
Abychom udrželi vesnický ráz krajiny, neničili a nedělali další zábory orné půdy, neposunovali
výstavbu do polí a k lesům, je potřeba striktně schválený územní plán dodržovat a neměnit ho, nebo
jen minimálně a ve zcela výjimečných případech.
Hlavním úkolem je budování moderní obce se všemi vymoženostmi techniky, ale se zachováním
rázu a všech předností vesnice. Blízkost přírody, zemědělství a komunity lidí, kteří se pokud možno
osobně znají, setkávají a navzájem si pomáhají.
Obec musí disponovat takovými lidskými, finančními a technickými prostředky, aby mohla provést
prvotní pomoc obyvatelům při krizových stavech (oheň, voda, vítr).
Z výše uvedeného vyplývají následující okruhy, které se budou postupně realizovat.

1. Priority
1.1 Rekonstrukce veřejného prostranství středu obce
• Prostory před OÚ, COOPem, pod zdravotním střediskem a před hasičárnou
úpravy povrchu, parkování, možnost lepší organizace Krmáše, stánkový prodej, jarmark,
odpady, posezení, vánoční strom, parkové úpravy - zeleň, opravy lávek přes Ondřejnici,
odvodnění, malé dětské hřiště za COOPem,…
• Výletiště - areál u hasičárny
podium, taneční parket, kryté posezení, prodejní stánky, zpevněné plochy, odvodnění,…
• Plocha bývalého zahradnictví

parkové úpravy, vytipování možnosti výstavby malometrážních bytů,…
V první fázi bude vypracována urbanisticko-architektonická studie (vč. vizualizace), která zohlední
potřeby a požadavky obce. Následně bude studie připomínkována a po schválení bude postupně
realizována. Realizace plochy před OÚ je časově přímo závislá na realizaci rekonstrukce mostu (ev.
č. 4848-15), který je majetkem Moravskoslezského kraje.
1.2 Areál sportu Kozlovice (za Kovářovým lesem)
Vize: sportovní hala se zázemím, fotbalové hřiště s umělým trávníkem a další sportoviště, ubytování
(cca pro autobus lidí) vč. stravování, malý bazén (hotelového typu) s možností venkovního přístupu,
zachování hasičské dráhy i možnost konání motocyklových podniků, vše nutno řešit v návaznosti na
stávající sportoviště,…
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velice náročnou akci, bude v první etapě vypracována
studie proveditelnosti. Je potřeba kvalifikovaně odhadnout především provozní náklady. Teprve na
základě výsledků studie a projednání tuto akci potvrdit, zrušit nebo modifikovat.

2. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce
2.1 Zachovat a zkvalitnit informovanost občanů
zpravodaj, rozhlas, web, facebook, infokanál, vývěsní tabule, elektronická úřední deska, využít nové
moderní trendy,…
2.2 Nadále zajišťovat zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou
vodovod nadále provozovat, zachovat v majetku obce, modernizovat a opravovat, výměna vodoměrů
za vodoměry s dálkovým odečtem, lepší monitoring vodovodní sítě (s využitím internetu věcí),…
2.3 „Rychlou rotu“ zachovat a zabezpečovat ji moderní technikou
2.4 Postupně opravovat areál obecní „Základny“ na horním konci
nová podlaha, fasáda, pravidelná údržba,…
2.5 Hasiči – zachovat výjezdovou jednotku SDH Kozlovice i Měrkovice
finance na provoz – technika, výzbroj, výstroj, výcvik, školení,…
2.6 Být připraveni na krizové stavy – voda, oheň, vítr
hasiči a zaměstnanci obce, technika obce
2.7 Obecní internetovou síť kozlovice.net nadále udržovat a postupně modernizovat
síť nebude nikdy vysokorychlostní, využití našeho zařízení k vybudování internetu věcí (IOT),
elektronické vstupy např. na sportoviště, …, dálkové odečty vodoměrů, meteostanice, měření hladin,
průtoků, nabídka IOT všem občanům,…

3. Sport, kultura, volnočasové aktivity a společenský život v obci
3.1 Sportovní centrum – viz bod 1.2
3.2 Realizace a podpora realizace sportovišť a jejich údržby

dvě multifunkční hřiště (přebudování bývalých antukových kurtů), tartanová běžecká dráha vč.
doskočiště v areálu FC, podpora modernizace areálu FC, lokální sportoviště typu venkovní
posilovny, rekonstrukce (modernizace) osvětlení stávajících tělocvičen – LED,…
3.3 Podporovat činnost (finančně a technicky) nejenom organizovaných spolků
podpora různých občanských aktivit (skupiny lidí, kteří nejsou organizovaní ve spolcích – nemají
IČO), mládežnických spolků a vedoucích (posílení podpory), drobných obecních akcí všeho druhu,
příměstských táborů, organizace pravidelných setkávání všech spolků,…
3.4 Dále podporovat
Den obce, festival Souznění nebo obdobné aktivity, rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků a
narození dítěte (finančně podpořit), vznik „Obecního Dne země“(občané by se zapojili do úklidu
naší obce), vznik tzv. farmářských trhů (možnost místních prodávat své produkty), besedy všeho
druhu, promítání kina,…

4. Sociální oblast, zdravotnictví, školství, vzdělávání
4.1 Pomoc starým (opuštěným) a nemocným lidem
4.2 Nadále provádět rozvoz obědů (obec)a zajištění jejich přípravy (školní kuchyně)
4.3 Pokud možno udržet nebo rozšířit zdravotní péči v obci
4.4 Podporovat klub seniorů ev. podobná sdružení a aktivity
4.5 Škola a školka
modernizace budov, zateplení a výměna oken, rekonstrukce kotelny v MŠ, úpravy okolních
venkovních prostor, vybavení učeben, v případě potřeby nové prostory pro družinu (půdní vestavba),
podpora kroužků, podpora fungování ZUŠ v obci,…

5. Bydlení, nebytový fond a infrastruktura
5.1 Vytipovat plochu pro stavbu bytového domu (bytů)
zajištění především lidí starších a opuštěných (možnost „dožít“ pokud možno v obci – viz bod 1.1,
obec rozhoduje, komu pronajme, pronájem nesmí být ničím omezen),…
5.2 Provádět pravidelnou údržbu veškerých obecních bytů, budov a prostor

6. Veřejná prostranství
6.1 Veřejné prostranství středu obce – viz bod 1.1
6.2 Výstavba chodníků
postupně všude, kde to dovolí majetkoprávní vztahy a předpisy, chodník v urnovém háji na hřbitově
6.3 Řešit parkování v obci
parkovací místa na místních komunikacích (řešit při opravách), malá odstavná plocha (parkoviště)
pod Ondřejníkem (u vodojemu),…

6.4 Upravit prostor před bývalou školou v Měrkovicích
ohniště, pergola, parkování, plocha pro větší stan,…
6.5 Vytipování několika dalších míst v obci mimo centrum
úprava veřejného prostoru včetně vybavení jednotným designovým mobiliářem, údržba lávek a
můstků (popř. rekonstrukce s jednotícími prvky a designem), květinová výsadba a parkové úpravy,…

7. Ekologie a životní prostředí
7.1 Realizovat rekultivaci obecní skládky
zákonná povinnost obce - náročné finančně i časově
7.2 Odpadové hospodářství
rekonstrukce sběrného dvora – povrch a vybavení, zachovat provoz, zkrášlení kontejnerových hnízd
(ohrádky), ev. přidání jejich počtu,…
7.3 Postupná modernizace veřejného osvětlení
eliminace světelného smogu, regulace, LED svítidla,…

8. Různé
8.1 Areál staré základny za hřbitovem zachovat pro skauty – postupně upravit
8.2 Areál bývalé sběrny zachovat pro včelaře
8.3 Majetkoprávní vypořádání pozemků (různě přihrazených a využívaných jak obcí, tak
občany)
8.4 Majetkoprávní vypořádání skokanských můstků a předání (darování, výpůjčka) areálu
skokanům
8.5 Majetkoprávní vypořádání hasičárny v Měrkovicích
8.6 Snažit se vykoupit další pozemky pro potřeby obce

Program rozvoje bude realizován postupně na základě potřebnosti, finančních a
časových možností obce.

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

