
Zápis z veřejné schůze občanů městské části Klenovka dne 24.11.2018 
 
Místo: kulturní zařízení Klenovka 
Čas: 18.00 – 19.20 
 
Přítomni:  
Za osadní výbor: p.Vachek, pí.Krutská, Ing.Pavlas, Ing.Šváb, p.Veselý, p.Ziegler,  
Občané: p.Bažant J., p.Bažant M., p.Bažant P., p.Beskyba, p.Černý, p.Kašpar, 
pí.Kramářová, p.Koldinský, pí.Pavlasová, Ing. Skala, p. Skala ml., Ing. Skalová,  
p. Šváb ml., p.Tomášek, p.Tyler, pí.Tylerová, pí.Veselá, p. Zeman, pí. Zemanová, 
pí.Zieglerová,  
 
Na úvod p. Pavlas přivítal přítomné jménem končícího osadního výboru a uvedl, že na 
této schůzi budou přítomnými občany navrženi a zvoleni kandidáti do nového 
sedmičlenného osadního výboru.  
 
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 Iva, Pavlase Jiřího, 
Veselého Pavla, Švába Miroslava a Vachka Michala a zvolilo předsedou Osadního 
výboru Klenovka p. Lukáše Zemana. 
 
Protože pan Zeman v dubnu 2016 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 zasedal pravidelně měsíčně s výjimkou letních prázdnin a se zápisy 
z jednání byli občané seznamováni na vývěsce osadního výboru a na webu 
www.klenovka.cz. 
 
Následně seznámil p. Pavlas přítomné s akcemi pořádanými osadním výborem 
v uplynulých čtyřech 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, 

- v říjnu veřejnou schůzi k návrhu požadavků do plánu investic v roce 2017,  
- opět začátkem prosince mikulášskou besídku pro děti s karnevalem v maskách 

v sále kulturního zařízení, 
- již tradiční posezení občanů Klenovky při příležitosti závěru roku na Silvestra 

2016 v kulturním zařízení v Klenovce. 

 

V roce 2017 osadní výbor připravil: 
- opět společně s nohejbalovým klubem tradiční novoroční hokejbalové utkání 

1.ledna 2017,  
- v dubnu brigádu v akci Ukliďme si Klenovku v rámci akce Ukliďme si Česko a 

před koncem dubna další brigádu na přípravu ohniště a údržbu prolézaček a 
kladiny v prostoru u tenisového hřiště, 

- pro děti ukončení zimy při tradičním pálením čarodějnic s občerstvením, 
- dětské rybářské závody na místní požární nádrži se zajištěním občerstvení pro 

dětské účastníky 
- v listopadu opět besedu s odborníkem ke změnám předpisů v silniční dopravě, 
- rovněž v listopadu brigádu na úklid okolí kulturního zařízení a dětského hřiště, 
- na začátku prosince mikulášskou besídku s dárky pro děti, 
- jako v předchozích letech opět posezení občanů Klenovky na Silvestra 2017, 
- kromě výše zmíněných akcí se rovněž v roce 2017 uskutečnily dva 

organizované cyklovýlety – v srpnu akce „Hledáme naše kořeny“ a v září 
„Svatováclavská jízda krajem bohdanečských rybníků“. 

 
A v tomto roce 2018 osadní výbor připravil:  

- opět společně s nohejbalovým klubem tradiční novoroční hokejbalové utkání 
1.ledna 2018,  

- v březnu setkání občanů městské části Klenovka v místním kulturním zařízení s 
kulturním programem, 

- od března do května čtení z Kroniky obce Klenovka od roku 1923 do 2017,  
- v dubnu brigádu na úklid a úpravu zeleně u dětského hřiště a na přípravu 

ohniště a údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště, 
- pro děti ukončení zimy při tradičním pálením čarodějnic s občerstvením, 
- na začátku června pěší výlet po okolí při příležitosti dětského dne, 
- uspořádání rybářských závodů pro děti v září na místní požární nádrži se 

zajištěním občerstvení pro dětské účastníky, 
- v říjnu brigádu na úklid okolí kulturního zařízení a dětského hřiště, 
- jako v roce předchozím i v roce 2018 se uskutečnily organizované cyklovýlety – 

tentokrát již tři – v dubnu „Svatojiřská jízda“, v září již druhý ročník 
„Svatováclavské jízdy“ a v říjnu u příležitosti mezinárodního dne seniorů 
„Seniorská jízda“, pokaždé se stoupajícím množstvím účastníků. 
 

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. 



Co občany Klenovky v uplynulých 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 upozorňoval Městský úřad Přelouč. 
K částečné nápravě a údržbě uvedené komunikace došlo v loňském a také v letošním 
roce. Kromě toho došlo v průběhu objížďky také k postupnému 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 žádal osadní výbor městský úřad opakovaně o 
pomoc se zajištěním oprav. Rovněž tady došlo k částečné opravě této komunikace, a 
to až nyní v měsíci listopadu. 
 
V srpnu letošního roku byla na požadavek osadního výboru instalována na místní 
komunikaci do Štěpánova lavička a v měsíci říjnu byly zakoupeny čtyři zahradní sety 
pro možnost posezení při našich společných akcích. Rovněž byla v letošním roce 
provedena oprava střešního přísálí kulturního zařízení v Klenovce. 
 
Protože dnem 5. 10. 2018 ze zákona zanikly osadní výbory a dle sdělení paní 
starostky v důsledku přijetí evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
nemůže Městský úřad Přelouč v místních částech zorganizovat volby tak, jak bylo 
zvykem v minulých letech, jelikož není oprávněn získat jmenné seznamy občanů, 
trvalé bydliště, věk atd. Ponechává tedy na dohodě s našimi občany, kdo bude 
navržen ke jmenování zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích. Podmínkou zákona je, že ve výboru budou členové, kteří mají v konkrétní 
místní části trvalé bydliště a jsou starší 18ti let, výbor bude mít lichý počet členů. Na 
veřejnou schůzi, kde budou navrženi kandidáti na členy osadního výboru byli občané 
Klenovky pozváni pozvánkami, doručenými do všech čísel jednacích a také 
opakovaným hlášením místního rozhlasu. 
 
Poté p. Pavlas požádal přítomné, kteří mají zájem v příštím období pracovat 
v osadním výboru, aby se přihlásili. Zájem o práci v osadním výboru projevili tito 
přítomní: p. Miloslav Bažant, p. Pavel Bažant, p. Jiří Kašpar, pí. Petra Kramářová,  
p. Ing. Jiří Pavlas, p. Ing. Libor Skala, p. Ing Miroslav Šváb, p. Michal Vachek,  
p. Lukáš Zeman a p. Stanislav Ziegler. Po dobu přípravy hlasovacích lístků 
pokračovala veřejná schůze. 
 
Osadní výbor městské části Klenovka se rozhodl tuto veřejnou schůzi svolat také 
proto, 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.  
 
Pro informaci p. Pavlas uvedl, co odstupující osadní výbor považuje za potřebné a 
předal Městskému úřadu Přelouč do investičních požadavků na rok 2019, jsou to tyto 
akce: 

1. Dokončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“.  



2. Rekonstrukce chodníků a obrubníků na komunikacích v obci. 
3. Oprava fasády a výměna oken a dveří na budově č.p. 30 (bývalý MNV). 
4. Řešení opravy povrchu místní komunikace z Klenovky do Valů. 

 
Z požadavků na údržbu veřejných ploch, osvětlení a rozhlasu 

 

- Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým 
postřikem na začátku vegetačního období. 

- Častější sekání trávy na veřejných plochách podle růstu vegetace (posekanou 
trávu nemulčovat ale sesbírat). 

- Pravidelný úklid komunikací městské části zametacím vozem (výrazněji při 
opadu listí). 

- Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části. 
 
Poté p. Pavlas otevřel diskusi: 
 
Z diskuse vyplynulo: 

1. 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. 

2. Urgovat dokončení stávající části nově vybudovaného veřejného osvětlení, 
které stále jeví provozní výpadky u jednotlivých světel, a rovněž problémy 
s časováním (světlo zhasíná třeba ve 23,30 a rozsvěcí se ve 3.00 apod) a 
zahájení 3. etapy akce Rekonstrukce veřejného osvětlení dle zpracované 
projektové dokumentace. 

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

4. Oprava povrchu v druhé ulici vlevo od Přelouče (od č.p 43 k č.p. 41),  
5. Oprava povrchu jednosměrné ulice od č.p. 29 k č.p. 22. 
6. 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. 
7. 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). 
8. Urgence důkladnější opravy místní komunikace z Klenovky do Valů. 
9. Řešení netěsnosti hráze místní požární nádrže k zajištění dostatku vody pro 

případ potřeby. 
10. Požádat městský úřad o prověření a zprovoznění veřejných studní v obci 

(vyčištění, ověření kvality vody atd). 
 
Diskusi ukončil p.Pavlas ujištěním, že podněty z této diskuze osadní výbor projedná a 
postupně zpracuje do požadavků městské části Klenovka na zařazení do investičního 
plánu města Přelouč pro další roky.  
 
Poté byly rozdány přítomným 25 občanům Klenovky hlasovací lístky a přítomní byli 
vyzváni, aby v tajné volbě zakroužkováním čísla u jimi zvolených kandidátů vyplnili 
hlasovací lístky a poté je vhodili do volební urny.  
 
Po provedené volbě byly sečteny hlasy jednotlivých kandidátů s tímto výsledkem: 



- p. Ing. Libor Skala  24 hlasů 
- p. Ing. Jiří Pavlas  20 hlasů 
- p. Lukáš Zeman   19 hlasů 
- p. Jiří Kašpar   15 hlasů 
- p. Michal Vachek  15 hlasů 
- p. Ing. Miroslav Šváb 14 hlasů 
- p. Bažant Pavel  13 hlasů 
- pí. Kramářová Petra 13 hlasů 
- p. Ziegler Stanislav  11 hlasů 
- p. Bažant Miloslav    7 hlasů 

Před vyhlášením výsledků voleb se p. Michal Vachek vzdal kandidatury do osadního 
výboru. 
 
Dle výsledků hlasování byli do osadního výbor z navržených kandidátů zvoleni: 
p. Ing. Libor Skala, p. Ing. Jiří Pavlas, p. Lukáš Zeman, p. Jiří Kašpar, p. Ing. Miroslav 
Šváb, p. Bažant Pavel, pí. Kramářová Petra. 
Tento návrh bude předán Městskému úřadu Přelouč, aby mohl být zastupitelstvem 
města Přelouč jmenován nový osadní výbor.  
 
Závěrem p. Pavlas poděkoval přítomným dnešní veřejnou schůzi končím. Zároveň 
žádám zvolené členy nového osadního výboru, aby se ještě zdrželi a mezi sebou 
zvolili předsedu osadního výboru. 
 
 
V Klenovce 24.11.2018 
Zapsal: Jiří Pavlas 
 
                                                                                 Michal Vachek 
                                                                        za předchozí osadní výbor 


