
Zápis č. 6/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 21.5.2021 

 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav, Zeman 

Lukáš 
Omluven: Bažant Pavel, 

 

I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 3.5. a 17.5.2021  

Z jednání rady města 3.5.2021: 
65/18/2021 Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka  
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 5/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 23.4.2021. 
Z jednání rady města 17.5.2021: 
66/9/2021 Smlouva a dohoda s VAK Pardubice, a.s., k vodovodu v Klenovce - Třešňovce 
I. Rada města schvaluje smlouvu o pachtu a provozování vodovodu, uzavíranou se společností 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631 
k vodovodnímu řadu na pozemcích p.č. 16/3, p.č. 16/49, p.č. 19/3, p.č. 226/2 a p.č. 226/3, vše v k.ú. 
Klenovka. 

II. Rada města Přelouče schvaluje dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů, uzavíranou se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 
60108631 k vodovodnímu řadu na pozemcích p.č. 16/3, p.č. 16/49, p.č. 19/3, p.č. 226/2 a p.č. 226/3, 
vše v k.ú. Klenovka. 

III. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi uzavření smlouvy dle usnesení č. 66/9/2021-I. a dohody 
dle usnesení č. 66/9/2021-II.                       T: 31.5.2021 

 

2. Osadní výbor informuje,  
- Na webové stránce www.klenovka.cz je umístěn rezervační systém na využívání antukového 

multifunkčního hřiště a návštěvní řád tohoto hřiště.  
-    Dne 21.4.2021 se konalo mimořádné jednání osadního výboru k projednání podmínek využívání 

antukového hřiště. 
-    Dne 24.4.2021 se konala brigáda na přípravu antukového hřiště na sezonu s 15 účastníky. 
-    Na dětském hřišti u kulturního zařízení byl vyvěšen nový návštěvní řád. 

 

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Osadní výbor žádá Městský úřad o informaci o stavu přípravy stavby splaškové kanalizace v místní 

části Klenovka. 
2. Osadní výbor žádá Městský úřad o informaci o stavu přípravy vybudování chodníků a autobusových 

zastávek vzhledem k tomu, že ve druhé polovin roku 2021 lze očekávat ukončení výstavby 33 nových 
rodinných domů v k.ú. Klenovka a pro zajištění bezpečnosti chodců, a především dětí při cestě na 
autobusovou zastávku, je tato akce nezbytná. 

3. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu chodníků, 
aby tyto porosty upravili tak, aby nebyl omezován pohyb po těchto komunikacích. 

4. Osadní výbor souhlasí se zakoupení bezpečnostních visacích zámků k zajištění vstupu na antukové 
multifunkční hřiště. 

5. Osadní výbor upozorňuje Městský úřad na potřebu rozšíření místního rozhlasu i do nové zástavby na 
výjezdu k Veselí a výhledově i pro výstavbu v lokalitě Třešňovka, vše v k.ú. Klenovka. 

6. Osadní výbor po projednání problémů s neustále klesající hladinou vody v místní požární nádrži 
vyhlašuje na pondělí 24.5.2021 brigádu na opravu stavidla a utěsnění úniku vody. 

7. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění těchto prací na dětském hřišti u kulturního zařízení: 
- Výměny poškozených prken na starších lavičkách a natření těchto laviček 
- Nátěry konstrukcí hracích prvků  

 



III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Předseda osadního výboru informoval členy osadního výboru o ohlášení odcizení přenosného 

výčepního zařízení. Zařízení bylo z inventury osadního výboru již odepsáno. 
2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 25.6.2021 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 21.5.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  
 


