Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 15.10.2015
Přítomni: Zeman Lukáš, Vachek Michal, Veselý Pavel, Ing. Pavlas Jiří,
Omluveni: Doleček Ivo, Ziegler Stanislav, Ing.Šváb Miroslav
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.
Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva Města Přelouč dne 17.9.2015 a rady města
Přelouč dne 24.8.2015 a 7.9.2015
II.

Schvaluje:
1. Požadavky městské části Klenovka na rozpočet roku 2016
A. Požadavky na investice, rekonstrukce a opravy
1.1. Realizace I. etapy (dle možností i II. etapy) rekonstrukce veřejného osvětlení dle
zpracované projektové dokumentace.
1.2. Oprava chodníků a obrubníků podél silnice III. třídy 32216, které jsou
dlouhodobě ve velmi špatném stavu a jejich stav se ještě zhoršil v důsledku
vedení objížďkové trasy přes městskou část Klenovka po dobu oprav silnice I/2
Pardubice – Přelouč. Opravy termínově sladit s realizací jednotlivých etap
rekonstrukce veřejného osvětlení.
1.3. Oprava fasády, výměna oken a dveří a rekonstrukce střechy na budově č.p. 30.
B. Požadavky na údržbu veřejných ploch, osvětlení a rozhlasu
1.4. Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým
postřikem na začátku vegetačního období.
1.5. Sekání trávy na veřejných plochách podle růstu vegetace.
1.6. Pravidelný úklid městské části zametacím vozem.
1.7. Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části.

III.

Projednal:
1. Podklady pro žádost zaměstnance firmy Kiekert o příspěvek obci na zakoupení
jednoho stolu na stolní tenis, a drobných sportovních potřeb byly zpracovány a
žádost předána firmě Kiekert.
2. Další postup jednání o možnostech vybudování splaškové kanalizace v městské
části Klenovka s napojením na současnou průmyslovou zónu v Přelouči sleduje p.
Zeman.

IV.

Osadní výbor městské části Klenovka opakovaně žádá Městský úřad o:
1. Pomoc se zajištěním nezbytných oprav silnice III. třídy 32216 po ukončení opravy
silnice I/2 Pardubice – Přelouč a tím i platnosti objížďky. Je nutné urgovat tuto opravu
u příslušných orgánů Pardubického kraje a ŘSD. Silnice III. třídy 32216 není
stavěna na takové zatížení, jakému byla vystavena po dobu objížďky, protože byla
zatížena nejen vedením jednoho směru objížďky od Přelouče do Pardubic, ale
s ohledem na dopravní situaci ve Valech po dobu oprav většina řidičů nákladní i
osobní dopravy, kteří od Choltic, Heřmanova Městce, Bezděkova a Veselí za
normální situace jezdí do Přelouče z Veselí přes Valy, po dobu opravy silnice I/2
Pardubice – Přelouč, jezdili z Veselí přes Klenovku. Silnice III. třídy 32216 má
potrhané krajnice, praskliny ve střední části vozovky a stále se rozšiřující výtluky a to

nejen v obci samotné (včetně opravy propadajících se kanalizačních vpustí,
poškozených zvýšenou dopravou), ale také v úseku od Veselí do Klenovky a od
Klenovky ke Přelouči, resp. křižovatce Štěpánov – Klenovka.
2. Pomoc se zajištěním nezbytných oprav místní komunikace mezi městskou částí
Klenovka a obcí Valy. Značná část řidičů si po dobu objížďky zkracovalo objízdnou
trasu od Přelouče tak, že z Klenovky nepokračovali přes Veselí do Valů, ale
v Klenovce u bývalé školy odbočili po této místní komunikaci do Valů. V důsledku
tohoto zvýšeného provozu vzniklo na této komunikaci velké množství děr a výtluků,
které pokud nebudou před začátkem zimy opraveny, způsobí, že tato komunikace,
která je pro občany Klenovky nejbližší spojkou mezi Klenovkou a železniční stanicí
Valy, bude brzy v havarijním stavu.
3. Potřeba oprav komunikací dle bodů IV.1. a IV.2. tohoto zápisu je vyvolaná zvýšeným
zatížením těchto komunikací v důsledku vedení objížďkové trasy přes městskou část
Klenovka po dobu oprav silnice I/2 Pardubice – Přelouč a měla by být řešena
investorem této akce.
V.

Příští jednání osadního výboru bude 13.11.2015 v 19 hodin.

V Klenovce 15.10.2015
Zapsal: Jiří Pavlas
Lukáš Zeman
předseda osadního výboru

