
Zápisz jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 21.8.2015 
 
Přítomni: Doleček Ivo, Ing.Šváb Miroslav, Ing. Pavlas Jiří, Vachek Michal,Veselý Pavel, 
.               Ziegler Stanislav 
Omluven: Zeman Lukáš 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 

I. Bere na vědomí: 
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva Města Přelouč dne 30.6.2015 a rady města 

Přelouč dne 134.7.2015, 22.7.2015 a 3.8.2015 
 

II. Schvaluje: 
1. Vyjádření osadního výboru městské části Klenovka k záměru na prodej 

pozemku p.č. 39/3 v k.ú. Klenovka: 
Osadní výbor Městské části Klenovka nesouhlasí se záměrem na prodej 
pozemku p.č. 39/3 o výměře 59 m2, odděleného z pozemků p.č. 39/1 a p.č. 11 
v k.ú. Klenovka (viz. usnesení rady města Přelouče z 26. schůze, konané dne 
3.8.2015, bod č. 26/10) – toto vyjádření je shodné se stanoviskem předchozího 
osadního výboru k tomuto záměru. 

2. Návrh struktury webové stránky obce - městské části Klenovka: 
- Osadní výbor: 
- - složení osadního výboru, kontakt, termíny jednání 
- - zápisy osadního výboru 
- - informace z jednání rady a zastupitelstva Přelouče 
- - hlášení místního rozhlasu (pouze Klenovka, nikoliv Přelouč) 
- Kultura, zábava - akce, zajímavosti 
- Sport, turistika - akce, zajímavosti 
- Praktické informace (s vozy odpadů, chystané výluky energií atd.) 
- Historie, památky, kronika obce  

                   3.  Provozní řád nového tenisového hřiště – vyvěšení zajistí p. Vachek 
                   4.  Uspořádání dětského dne 29.8.2015 k ukončení školních prázdnin – rybářské     
.                       závody v požární nádrži a následně opékání špekáčků v prostoru dětského hřiště      
.                       – vyhlášení v místním rozhlasu zajistí p. Vachek 
.                       – na organizaci se podílejí všichni členové osadního výboru 

 
III. Projednal: 

1. V Klenovce stále nefunguje reproduktor městského rozhlasu č.203 u č.p.6. 
Závada byla nahlášena rovněž na číslo 736520948. 

2. Bližší informace ke zřízení webové prezentace obce a osadního výboru projedná 
s IT specialistou Městského úřadu p. Ing. Šváb.  

3. Podporu individuální žádosti zaměstnance firmy Kiekert o příspěvek obci na 
zakoupení malého kolotoče na dětské hřiště u kulturního zařízení 

 
IV. Osadní výbor městské části Klenovka žádá Městský úřad o: 

1. Pomoc se zajištěním bezpečnosti silničního provozu v průběhu vedení objížďky 
přes Klenovku od 15.8. do 25.9.2015 vzhledem k závěru školních prázdnin a 
zahájení školního roku: 



1.1.  v úseku od sportovního hřiště směrem k Veselí je řidiči překračována 
povolená rychlost, osadní výbor doporučuje zajistit v městské části 
Klenovka na silnici III. třídy 32216 po dobu objížďky osazení 
provizorních značek, snižujících rychlost na 30 km v hodině a dále 
zajistit zvýšení kontrol Městské policie a  Policie ČR, 

1.2.  na místní komunikaci mezi městskou částí Klenovka a obcí Valy je řidiči 
překračována rychlost, osadní výbor doporučuje zajistit po dobu objížďky 
osazení provizorních značek, snižujících rychlost na 50 km v hodině  

1.3.  most přes potok – Lipoltickou svodnici mezi Klenovkou a Přeloučí, kde je 
omezení 10 tun (jednotlivé vozidlo 27 tun) je v průběhu vedení objížďky přes 
Klenovku od 15.8. do 25.9.2015 často přetěžován – jezdí zde od prvního dne 
rovněž velké kamiony a autocisterny – zajistit občasnou kontrolu městské 
policie nebo policie ČR 

2. Ïnformaci, kdy se předpokládá termín zahájení akce rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Klenovce 

3. Informaci, kdy se plánu investic města Přelouč předpokládá vybudování 
kanalizace v Klenovce s napojením na čistírnu odpadních vod 

4. Informaci, zda je někde možnost přes internet nahlédnout do zápisu, který se 
elektronicky pořizuje z jednání zastupitelstva a rady města Přelouč, na webu 
města jsou pouze usnesení, z nichž se toho o průběhu jednání mnoho nedá 
zjistit. 

5. Projednání s firmami, které budou v budoucnu zajišťovat pro město Přelouč 
údržbu komunikací a jiné případné práce v městské části Klenovka, aby 
neparkovaly těžká vozidla na částečně ohrazeném parkovišti u kulturního 
zařízení. Toto parkoviště je součástí přilehlého dětského hřiště a slouží dětem 
také jako hrací plocha. Firma, která v minulém týdnu prováděla asfaltování části 
místních komunikací, parkovala těžký návěs na této ploše a při manipulaci s ním 
částečně poškodila tuto plochu. 

 
V. Příští jednání osadního výboru bude 18.9.2015 v 19 hodin. 

 

V Klenovce 21.8.2015 
Zapsal: Jiří Pavlas 
 

       Lukáš Zeman 

      předseda osadního výboru 

 

 
 
 


