
Zápis z ve řejné sch ůze občanů městské části Klenovka dne 15.10.2016 
 
Místo: kulturní zařízení Klenovka 
Čas: 17.00 – 18.30 
 
Přítomni:  
Za osadní výbor: Ing.Doleček, p.Krutská, Ing.Pavlas, Ing.Šváb, p.Ziegler 
Občané: p.Bažant J., p.Bažant M., p.Bažant P., p.Beskyba, p.Beskybová, p.Černý, 
p.Handlíř + 1, p.Kašpar, p.Kreisel, p.Pavlasová, p.Tomášek, p.Tyler, p.Veselá, 
p.Zieglerová 
 
Na úvod p. Pavlas přivítal přítomné a omluvil předsedu osadního výboru p. Vachka a 
p. Veselého.  
Dále informoval o změnách v osadním výboru: 
Zastupitelstvo města Přelouče na svém jednání dne 12.2.2015 zřídilo Osadní výbor 
Klenovka, určilo v souladu s výsledkem voleb dne 23.1.2015 členy Osadního výboru 
Klenovka p. Zemana Lukáše, Zieglera Stanislava,  Dolečka Ivo, Pavlase Jiřího, 
Veselého Pavla, Švába Miroslava a Vachka Michala a zvolilo předsedou Osadního 
výboru Klenovka p. Lukáše Zemana. 
 
Protože pan Zeman v dubnu tohoto roku rezignoval na členství v osadním výboru, 
zastupitelstvo města Přelouče na svém jednání dne 21.4.2016 odvolalo z funkce 
člena a předsedy Osadního výboru Klenovka p. Lukáše Zemana na vlastní žádost 
ke dni 1. 5. 2016, určilo s účinností od 1. 5. 2016 členem Osadního výboru Klenovka 
p. Věru Krutskou a zvolilo s účinností od 1. 5. 2016 předsedou Osadního výboru 
Klenovka p. Michala Vachka. 
 
Osadní výbor zasedá pravidelně měsíčně s výjimkou letních prázdnin a se zápisy 
z jednání jsou občané seznamováni na vývěsce osadního výboru a na webu 
www.klenovka.cz. 
 
Následně seznámil p. Pavlas přítomné s akcemi pořádanými osadním výborem 
v uplynulých dvou letech: 
Osadní výbor v roce 2015 připravil: 

- v dubnu pro děti tradiční pálení čarodějnic s občerstvením,  
- v květnu pochod za prvním jarním puchýřem s procházkou do Choltic a zpět, 

exkurzí v zámku a oboře v Cholticích, a hledáním pokladu, 
- v září dětský den k ukončení školních prázdnin - rybářské  závody v místní 

požární nádrži a následně opékání špekáčků v prostoru dětského hřiště 
- začátkem prosince mikulášskou besídku pro děti s karnevalem v maskách 

v sále kulturního zařízení. 
- posezení občanů Klenovky při příležitosti závěru roku na Silvestra 2015 

v kulturním zařízení v Klenovce. 

-  
V roce 2016 osadní výbor opět připravil: 

- společně s nohejbalovým klubem tradiční novoroční hokejbalové utkání 
1.ledna 2016,  

- v únoru besedu s odborníkem ke změnám předpisů v silniční dopravě  
- pro děti v dubnu opět tradiční pálení čarodějnic s občerstvením 



- v září dětský den k ukončení prázdnin v malováním tváří a účastí a ukázkami 
městské policie, techniky hasičů a také ukázkami kynologů z výcviku 
služebních psů. Zajištěno bylo občerstvení a odpoledne děti zakončily 
opékáním buřtů. 

 
Při této příležitosti poděkoval p. Pavlas jménem osadního všem, kteří se na úspěšné 
realizaci těchto akcí aktivní účastí podíleli a pozval na další akce i ostatní, kteří mají o 
život v obci zájem. 
 
Osadní výbor městské části Klenovka se rozhodl tuto schůzku svolat, aby společně 
s občany prodiskutoval, co občanům Klenovky nejvíce vadí nebo nevyhovuje, pokud 
se týká služeb, zajišťovaných městem Přelouč, dále na stavu komunikací, veřejných 
prostranství obce a co vidí jako potřebné zlepšit v nadcházejícím období. Podněty 
z této diskuze osadní výbor projedná a zpracuje do požadavků městské části 
Klenovka na zařazení do investičního plánu města Přelouč na rok 2017. 
 
Poté p. Pavlas otevřel diskusi: 
 
Z diskuse vyplynulo: 

1. Co občany Klenovky v uplynulých dvou letech asi nejvíce trápilo, bylo vedení 
objížďkové trasy přes Klenovku po dobu oprav silnice I/2 Pardubice-Přelouč, 
v jejímž důsledku docházelo k přetěžování silnice III/32216 z Přelouče přes 
Klenovku do Veselí, která na takový provoz není dimenzovaná. Toto 
přetěžování výrazně poškodilo jak silnici, tak také most přes Lipoltickou 
svodnici (struhu) a tato poškození přetrvávají dodnes, přestože investor oprav 
silnice I/2 měl zajistit opravu používané objížďkové trasy. Na potřebu zajištění 
nápravy osadní výbor pravidelně upozorňuje Městský úřad (oprava značkami 
je jen provizorní a situaci neřeší). 

2. Kromě toho došlo také ke zhoršení stavu místní komunikace z Klenovky do 
Valů, kterou po dobu objížďky využívala ke zkrácení objížďky velká část 
především znalých řidičů z Přelouče a Valů. Ani tato komunikace nebyla 
opravena a vzhledem k tomu, že ji používají nejen obyvatelé Klenovky, ale 
také návštěvníci trhů ve Valech, i tady žádá osadní výbor městský úřad 
opakovaně o pomoc se zajištěním oprav (tato komunikace je rovněž 
frekventovanou cyklotrasou).  

3. Je nutná rekonstrukce chodníků a obrubníků na komunikacích v obci, které 
jsou za uplynulé roky v nevyhovujícím a z hlediska bezpečnosti často 
rizikovém stavu a v důsledku vedení objížďkové trasy přes Klenovku po dobu 
oprav silnice I/2 Pardubice-Přelouč a při akci Rekonstrukce veřejného 
osvětlení se především podél silnice III/32216 jejich stav ještě zhoršil. 

4. Zahájení 3. etapy akce Rekonstrukce veřejného osvětlení dle zpracované 
projektové dokumentace. 

5. Rekonstrukce střechy, oprava fasády a výměna oken a dveří na budově č.p. 
30 (bývalý MNV). 

6. Rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního 
zařízení v Klenovce. 

7. Oprava povrchu v druhé ulici vlevo od Přelouče (od č.p 43 k č.p. 41), 
Kanalizační vpusti jsou nad úrovní komunikace a voda teče po ulici a podmáčí 
okolí vozovky a oplocení. 

8. Oprava povrchu jednosměrné ulice od č.p. 29 k č.p. 22. 



9. Doplnění projektu akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ o jedno světlo 
v uličce mezi č.p. 18 a č.p. 20 a zahrnutí této úpravy do realizace III. etapy této 
investiční akce. 

10. Zprovoznění větve dešťové kanalizace na komunikaci III/32216 v prostoru od 
č.p. 5 k č.p.1 (směrem k Veselí), která je zanešená a nefunkční. 

11. Prověřit možnost umístění 1-2 zpomalovacích retardérů v ulici od č.p.45 k č.p. 
60 (při vyšší rychlosti vozidel hrozí zranění malých dětí pohybujících se v ulici) 

 
Z diskuse vyplynuly rovněž některé požadavky na údržbu veřejných ploch 

 

- Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým 
postřikem na začátku a podle situace i v průběhu vegetačního období. 

- Sekání trávy na veřejných plochách podle růstu vegetace, (alespoň  2x 
v průběhu roku posekanou trávu nemulčovat ale sesbírat, ve vlhkém počasí 
dochází k hnití vysoké vrstvy namulčované trávy a obtěžování okolí 
nepříjemným zápachem) 

- Pravidelný úklid komunikací městské části Klenovka zametacím vozem. 
- Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části. 
- Pro část Klenovky – chatovou oblast Březiňský rybník zajištění kontejneru na 

bioodpad a umístění ke stávajícímu kontejneru na směsný odpad. Vzhledem 
k tomu, že z údržby zeleně na zahrádkách zde vzniká značné množství 
biologického odpadu, který je z části umísťován do stávajícího kontejneru pro 
směsný odpad a z větší části rozvážen po okolním lese. 

 
Z dalších dotazů: 

- Dotaz na situaci s výstavbou v bývalé třešňovce, tj. pozemek po levé straně 
při příjezdu do Klenovky od Přelouče (kdy se předpokládá zahájení prací, zda 
je zpracován projekt řešící vedení sítí atd.) 

- Dotaz, zda již bylo doplněno jméno p.Čepily, účastníka odboje na pomník u 
sokolovny, jak bylo přislíbeno při odhalení pamětní desky p.Čepily v Klenovce. 

 
Diskusi a celou veřejnou schůzi ukončil p.Pavlas ujištěním, že podněty z diskuze 
osadní výbor projedná a zpracuje do návrhů městské části Klenovka na zařazení do 
investičního plánu města Přelouč na rok 2017 a spolu s požadavky na údržbu předá 
městskému úřadu k projednání a zapracování do plánu města na příští rok.  
 
 
V Klenovce 15.10.2016 
Zapsal: Jiří Pavlas 


