
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 26.10.2018 
 
Přítomni: Vachek Michal, Krutská Věra, Ing. Pavlas Jiří, Ziegler Stanislav, Ing. Šváb Miroslav 
Omluveni: Veselý Pavel, Ing. Doleček Ivo 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 
 

I. Bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 27.9.2018 a rady města 27.9. a 8.10.2018. 

Zastupitelstvo města 27.9.2018 schválilo: 
28 Uzavření s KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Průmyslová 647, 537 01 Chrudim dodatku č.2 
ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 15/28 ve znění dodatku č.1 dle předloženého návrhu 
Zastupitelstvo města 27.9.2018 předběžně souhlasilo: 
01.  S budoucím převzetím technické infrastruktury pro 33 rodinných domů (komunikace, dešťová kanalizace 

a veřejné osvětlení) na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka do vlastnictví města Přelouč po její výstavbě 
dle obdržené žádosti v příloze.  

Zastupitelstvo města 27.9.2018 zamítlo: 
02.  Žádost manželů J.Š a H.Š., oba bytem Přelouč, o odkoupení pozemku p.č.39/1 a pozemku p.č.st.11, 

jehož součástí je stavba č.p. 30, oba v k.ú. Klenovka. 
Rada města 8.10.2018 schválila: 
120/12 Smlouvu o výpůjčce pozemků uzavřenou mezi městem Přelouč a Ředitelstvím vodních cest ČR, na 
výpůjčku pozemků v k.ú. Břehy, k.ú. Lohenice u Přelouče, k.ú. Přelouč a k.ú. Valy nad Labem za účelem 
jejich managementu a monitoringu pro populaci totenových modrásků v rámci přípravy na realizaci splavnění 
Labe v oblasti Přelouče. 
120/15 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ 
Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.  
120/24 Po projednání vyjádření města Přelouč k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru 
Lohenice IV a následná těžba štěrkopísku v I. etapě“ dle předloženého návrhu. 
120/25 Změnu dopravního značení zakazující zastavení motorových vozidel na silnici III/32219 v úseku 
mělických rybníků. 
Rada města 8.10.2018 doporučila: 
120/31 Přijmout opatření k umístění dopravních značek k zamezení průjezdu nákladních vozidel přes most 
Mělice – Valy, a to na silnici III/32220 (křižovatka se silnicí od Přelouče směr Lohenice) a na silnici III/32219 
(křižovatka se silnicí II/333 ze směru od Živanic do Mělic) z důvodu zamezení průjezdu kamionů.  
Rada města 17.9.2018 schválila: 
118/8 Pronájem kulturního sálu v budově č.p. 19 v Klenovce p. P.K., bytem Přelouč, za roční nájemné 
12.000,00 Kč. 
118/9 Smlouvu o nájmu nebytového prostoru sálu v budově č.p. 19 v Klenovce, uzavřenou mezi městem 
Přelouč a p. P.K., bytem Klenovka 71, Přelouč. 

2. Brigáda na údržbu dětských herních prvků, laviček a zeleně proběhla dne 20.10.2018 s účastí 6 osob. 
3. Informaci o průběhu rybářských závodů pro děti v neděli 2.9.2018 od 14.00 hodin v místní požární nádrži. 
4.Svoz biopodpadu končí ve 47. týdnu, tj. 21.11.2018, svoz větví v Klenovce bude dne 19.11.2018, 
velkoobjemový a nebezpečný odpad 24.11.2018 od 9.00 do 9.20 hodin na parkovišti u kulturního zařízení. 
 

II. Schvaluje: 
1. Požadavky osadního výboru městské části Klenovka na rozpočet roku 2019. 

    A. Požadavky na investice, rekonstrukce a opravy 
1.1.   Dokončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ 
1.2.   Rekonstrukce chodníků a obrubníků na komunikacích v obci. 
1.3.   Oprava fasády a výměna oken a dveří na budově č.p. 30. 
1.4.   Řešení opravy povrchu místní komunikace z Klenovky do Valů. 
B.  Požadavky na údržbu veřejných ploch, osvětlení a rozhlasu 
1.5.  Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým postřikem na  



      začátku a podle situace i v průběhu vegetačního období. 
1.9. Častější sekání trávy na veřejných plochách podle růstu vegetace, (posekanou trávu 
nemulčovat, ale sesbírat). 
1.10. Pravidelný úklid komunikací městské části zametacím vozem (výrazněji při opadu listí). 
1.11. Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části. 

2. Požadavek na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 (vpravo ve směru jízdy do 
Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka ochrannými prvky (např. zábradlí). Vozovka je v prostoru nad propustkem 
bez krajnice, přímo na okraji asfaltového krytu vozovky je cca 1,5 m hluboký vybetonovaný propustek pod 
silnicí, který ústí do dalšího propustku pod betonovou podezdívkou zahrady č.p.1. Tato část je v mírně 
pravotočivé zatáčce a případný pád hrozí vážným zraněním cyklistů, protože zde nejde o travnatý příkop. 
Osadní výbor navrhuje místní šetření a pozvat k řešení dopravního specialistu. 

3. Požadavek na kontrolu herních prvků na dětském hřišti. 
4. Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách bude 1.12.2018 od 17.00 hodin. Vyhlášení pozvání na 

besídku, Mikuláše a čerty zajistí p. Vachek. 
 

III. Projednal: 
1. Informaci o údržbě místní komunikace z Klenovky do Valů, provedení závisí na obecním úřadu Valy. 
2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 30.11.2018 v 19.00 hodin. 
 

V Klenovce 26.10.2018 
Zapsal: Jiří Pavlas      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


