Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 22.10.2016
Přítomni: Krutská Věra, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Veselý Pavel, Ziegler Stanislav
Omluven: Vachek Michal, Ing. Šváb Miroslav
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva města 15.9.2016 a rady města 10.10.2016.
59/14 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Klenovce – I. a II. etapa“ se zhotovitelem AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ:
25148117, s posunutím termínu ukončení realizace na 15. 10. 2016.
II.
1.

Schvaluje:
Požadavky městské části Klenovka na rozpočet roku 2017.
A. Požadavky na investice, rekonstrukce a opravy
1.1. Realizace 3. etapy akce Rekonstrukce veřejného osvětlení dle zpracované projektové
dokumentace. Pokud je to možné, tak doplnění projektu akce „Rekonstrukce veřejného
osvětlení“ tak, aby bylo řešeno osvětlení v uličce mezi č.p. 18 a č.p. 20 (volbou jiného
světelného zdroje nebo doplněním o jedno světlo navíc), a dále doplnění projektu o světelný
zdroj pro osvětlení požární nádrže pro zimní odpolední a večerní bruslení dětí a zahrnutí
těchto úpravy do realizace III. etapy této investiční akce.
1.2. 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.
1.3. Rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení v Klenovce.
1.4. Rekonstrukce střechy, oprava fasády a výměna oken a dveří na budově č.p. 30.
1.5. Oprava povrchu druhé ulice 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.
1.6. Oprava povrchu jednosměrné ulice od č.p. 29 k č.p. 22.
1.7. Zprovoznění větve dešťové kanalizace na komunikaci III/32216 v prostoru od č.p. 6 k č.p.1
(směrem k Veselí), která je zanesená a nefunkční.
B. Požadavky na údržbu veřejných ploch, osvětlení a rozhlasu
1.8. Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým postřikem na
začátku a podle situace i v průběhu vegetačního období.
1.9. 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)
1.10. Pravidelný úklid komunikací městské části zametacím vozem.
1.11. Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části.
1.12. 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.
2. Žádost na Městský úřad Přelouč o pomoc s řešením špatného stavu komunikací:
2.1. V důsledku vedení objížďkové trasy přes Klenovku po dobu oprav silnice I/2 Pardubice-Přelouč
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).
2.2. Ze stejného důvodu došlo zhoršení stavu místní komunikace z Klenovky do Valů, kterou po
dobu objížďky využívala ke zkrácení objížďky velká část především místní situace 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, stav této místní
komunikace se od té doby neustále zhoršuje, a pokud nebude před začátkem mrazů opravena,
hrozí další, ještě výraznější poškození. Osadní výbor žádá MěÚ o řešení této situace s obecním
úřadem Valy (tato komunikace je rovněž frekventovanou cyklotrasou).
3. V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště.
III. Projednal:
1. Zápis z veřejné schůze s občany Klenovky uspořádané osadním výborem v místním kulturním zařízení
dne 15.10.2016. Podněty z diskuze osadní výbor projednal a zpracoval do návrhu městské části
Klenovka na zařazení do investičního plánu města Přelouč na rok 2017 (viz bod II.1. zápisu). Spolu
s požadavky na údržbu je osadní výbor předá městskému úřadu k projednání a zapracování do plánu
města na rok 2017.
2. Dotazy občanů z veřejné schůze:
- 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 památník u sokolovny, jak bylo
přislíbeno při odhalení pamětní desky p.Čepily v Klenovce.
- 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).
3. Řešení osvětlení vánočního stromku s technickými službami projednal p. Ziegler - bude provedeno po
předání akce rekonstrukce veřejného osvětlení.
4. Osadní výbor žádá informaci, jaký bude další postup s opravou mostu mezi Klenovkou a Přeloučí.
5. Připomínky občanů ke stavu chodníků. Chodníky jsou po výstavbě osvětlení zase o něco víc rozbité,
chybějící obrubníky jsou stejně nebezpečné jako obrubníky rozbité.
6. Smlouvu s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení projedná p. Vachek
s Městským úřadem Přelouč do 31.10.2016.
7. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
8. Příští jednání osadního výboru bude 18.11.2016 v 19,00 hodin.
V Klenovce 22.10.2016
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

