
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 7.10.2016 
 
Přítomni:   Vachek Michal, Krutská Věra, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav,                  
Omluven:  Veselý Pavel 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 

I. Bere na vědomí: 
1. Informaci ze zasedání rady města 5.9.2016 a 26.9.2016. 
2. Úspěšně proběhlo rozloučení s prázdninami pro děti dne 3.9.2016. Jak účast hasičů a městské policie, tak 

také malování na obličej a ukázky kynologů z výcviku služebních psů se dětem líbily a osadní výbor za ně 
děkuje, stejně tak všem, kteří se na organizaci dětského dne podíleli. Zajištěno bylo pro děti občerstvení a 
odpoledne zakončilo opékání buřtů. 
 

II. Schvaluje: 
1. Obyvatelé části Klenovky – chatové oblasti Březiňský rybník vznesli požadavek na 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 a z větší části rozvážen po okolním lese, doporučuje osadní výbor tuto situaci řešit. Požadavek 
projednal s p.Machovou p. Vachek  - dosud žádné vyjádření.  

2. V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště. 
3. V době, kdy probíhala v létě 2015 oprava silnice I/2 Pardubice – Přelouč a přes městskou část Klenovka 

byla vedena objížďková trasa, došlo ke zvýšení zatížení nejen silnice III. třídy 32216, ale rovněž místní 
komunikace mezi obcemi Klenovka a Valy. Tuto komunikaci využívají rovněž návštěvníci trhů ve Valech. 
Komunikace je rovněž cyklostezkou. 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. 
 

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

předání akce rekonstrukce veřejného osvětlení. 
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení a uvedení nového osvětlení do provozu. Poškozené chodníky a 

trávníkové plochy nejsou realizační firmou stále opraveny a uvedeny do řádného stavu. Osadní výbor žádá 
o informaci o předpokládaném datu předání investice do užívání a zahájení provozu. Obdobná situace je 
s opravou zapadlých kanálových vpustí. Zároveň žádá osadní výbor vysvětlení, jaký bude další postup 
s opravou mostu mezi Klenovkou a Přeloučí.  

3. Připomínky občanů k údržbě chodníků. Chodníky jsou po výstavbě osvětlení zase o něco víc rozbité, 
chybějící obrubníky jsou stejně nebezpečné jako obrubníky rozbité.  

4. Smlouvu s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení projedná p. Vachek s MěÚ 
Přelouč. 

5. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení 
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek. 

6. Veřejnou schůzi s občany Klenovky uspořádá v místním kulturním zařízení osadní výbor 15.10.2016 
v 17.00 hodin. Tématem je projednání námětů na zvelebení obce a požadavků na údržbu, opravy a 
investice na rok 2017. 

7. Příští jednání osadního výboru bude 21.10.2016  v 19,30 hodin.  
 

V Klenovce 7.10.2016 
Zapsal: Jiří Pavlas      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


