
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 18.11.2016 
 
Přítomni:   Vachek Michal, Krutská Věra, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Veselý Pavel, Ziegler Stanislav                 
Omluven:  Ing. Šváb Miroslav 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 

I. Bere na vědomí: 
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva města 3.11.2016 a rady města 24.10.2016 a 14.11.2016. 

Rada města schválila mimo jiné 24.10.2016: 
60/12   Smlouvu o právu provést stavbu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod 
do Přelouče“ na pozemcích p.č. 215/5 a p.č. 215/6 v k.ú. Klenovka uzavřenou mezi městem Přelouč 
a p. Petrem Tichým, Klenovka 5, Přelouč, za účelem uložení napájecího kabelu čerpací stanice 
kanalizace do předmětných pozemků v jeho vlastnictví. 
 

2. Vyjádření paní starostky k zápisu z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 22.10.2016: 
2.1  Městský úřad Přelouč nemá žádné možnosti, jak donutit vlastníka komunikace III/32216 tj. 
Pardubický kraj – Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, aby provedl opravu komunikace, kterou 
požadujete, včetně opravy mostku (bod III/4). O opravě mostku bylo jednáno s vedoucím SÚS Přelouč. 
Ten potvrdil, že mostek je v havarijním stavu, je zpracována dokumentace na jeho opravu, není ale 
schopen říci, kdy k opravě dojde. Mostků v havarijním stavu má Pardubický kraj několik desítek a 
omezené finanční možnosti. Vlastník sám určuje priority a pořadí oprav dle naléhavosti a svého 
vlastního uvážení.  
2.2 Účelová komunikace Valy – Klenovka je téměř celá (9/10) ve vlastnictví obce Valy. Obec Valy na 
své náklady provedla v loňském roce nejnutnější opravu. Po posledním jednání s panem starostou 
Doležalem nejsem schopna říci, zda bude obec Valy schopna na další opravu potřebné finance uvolnit.  
III. 2  -      S investorem výstavby domků v třešňovce je uzavřena smlouvu a budoucí smlouvě kupní,    

na jejímž základě musí investor sítě včetně komunikace dle platného regulačního plánu 
zkolaudovat nejpozději do 2. 7. 2018. V opačném případě mu propadne finanční záloha, kterou 
byl povinen složit. 
- Požadavek na umístění zpomalovacích retardérů v ulici od č.p. 45  k č.p. 60 předávám 

Bezpečnostní a dopravní komisi města k projednání. 
- Domnívám se, že v případě pana Jana Čepily došlo k nějakému nedorozumění. Jako 

jedinému občanovi  odboje (z Přelouče a místních částí)  byla p. Čepilovi  na přání obyvatel 
Klenovky odhalena pamětní deska v Klenovce. V Přelouči je památník přeloučským 
občanům, z důvodu obsáhlosti textu, tj.  několika desítek jmen je uvedeno……. Na památku 
přeloučským obětem II. sv. války… jméno, příjmení věk…. Mám tomu rozumět tak, že mezi 
přeloučské občany chcete umístit jméno pana Jana Čepily?. 

III. 5 Chodníky – věřím, že je OV znám fakt, že v roce 2018 chceme v Klenovce budovat splaškovou 
kanalizaci. Při výstavbě dojde k dalšímu poškození větší části chodníků, chodníky budou opraveny až 
po dokončení výstavby splaškové kanalizace. 
 

3. Požadavky městské části Klenovka na rozpočet roku 2017 byly předány ve stanoveném termínu 
městskému úřadu k projednání a zapracování do plánu města na rok 2017. 

 
II. Schvaluje: 
1. 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. – dle vyjádření pracovnice 
technických služeb tento požadavek projednají. 

2. Žádost na Městský úřad Přelouč o umístění jména pana Jana Čepily na památník přeloučským občanům 
vzhledem k tomu, že Klenovka je městskou částí Přelouče. 

3. V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště. 



4. Mikulášská besídka pro děti bude 3.12.2016 od 17.00 hodin. Vyhlášení zajistí p. Vachek, budou zajištěny 
balíčky pro děti v hodnotě do 70,- Kč/ks, Mikuláše a čerty zajistí p. Vachek. 

5. S příležitostným využitím sálu kulturního zařízení k výuce tenisu pro místní děti v zimním období. 
6. S uzavřením smlouvy na propůjčení sálu 15.12.2016 od 14.30 hodin pro vánoční večírek s turnajem ve 

stolním tenisu zaměstnanců Kiekert a.s. 
 

III. Projednal: 
1. Řešení osvětlení vánočního stromku s technickými službami projednal p. Ziegler - bude provedeno po 

předání akce rekonstrukce veřejného osvětlení. 
2. Smlouvu s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení projedná p. Vachek 

s Městským úřadem Přelouč do 31.10.2016 – stále není smlouva městským úřadem připravena. 
3. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení 

tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek. 
4. Vyjádření osadního výboru k odpovědi paní starostky k požadavku na pomoc s opravou komunikace 

III/32216 – na jednání zastupitelstva města Přelouče dne 17.9.2015 na připomínky osadního výboru 
Klenovka k poškozování vozovky v důsledku vedení objížďky přes Klenovku odpověděl pan Ing. Moravec, 
že investor akce je ze zákona povinen odstranit škody, způsobené vedením objízdné trasy. Bohužel tato 
informace se ukazuje jako mylná. 

5. Příští jednání osadního výboru bude 9.12.2016  v 19,00 hodin.  
 

V Klenovce 18.11.2016 
Zapsal: Jiří Pavlas 
      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


