
Zápis č. 8/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 3.9.2021 

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

Lukáš 
Omluven: Bažant Miloslav, 

 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 28.6., 19.7., 2.8., 16.8 a 30.8.2021  

Z jednání rady města 19.7.2021 
70/8/2021 Majetkové převody 
I. Rada města schvaluje záměr na směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m², odděleného 

z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., Dis., bytem Pardubice, 
za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m², oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k.ú. Klenovka, ve 
vlastnictví města Přelouče. 

II. Rada města Přelouče schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 72/55 o výměře 67 m², 
odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, za cenu minimálně 250,00 Kč/m², manželům 
S., bytem Přelouč. 

70/10/2021 Zápis OV Klenovka  
I. Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 7/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze 

dne 25.6.2021. 
        Z jednání rady města 16.8.2021 

72/2/2021 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
I. Rada města Přelouče schvaluje smlouvu č. 21_SOBS01_4121832411 o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici 
splaškové kanalizace na pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Klenovka. 

II. Rada města Přelouče schvaluje smlouvu č. 21_SOBS01_4121832442 o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici 
splaškové kanalizace na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka. 

III. Rada města Přelouče schvaluje smlouvu č. 21_SOBS01_4121832448 o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN), uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, IČO 24729035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici 
splaškové kanalizace na pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka. 

IV. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smluv pro pořízení nových odběrných 
míst elektro dle usnesení č. 72/2/2021 - I.-III.        T: 31.8.2021 

72/3/2021 Podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční 
podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do 
Přelouče“ 
I. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o evidenci akce, 
registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka 
s převedením odpadních vod do Přelouče“. 

        Z jednání rady města 30.8.2021 
73/7/2021 Majetkové převody 
I. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 240/16 o 

výměře 5 m², odděleného z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. 
P.F.Š., Dis., bytem Pardubice, za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m², oddělený z pozemku p.č. 
240/6 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města Přelouč. 



II. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit směnnou smlouvu č. 21/11, 
uzavíranou mezi Mgr. et Mgr. P.F.Š., Dis., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu 
pozemků p.č. 240/16 a p.č. 240/17, oba v k.ú. Klenovka. 

III. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 9/15 o 
výměře 7 m², odděleného z pozemku p.č. 9/8 a pozemku p.č. 256 o výměře 27 m² odděleného 
z pozemku p.č. 63, vše v k.ú. Klenovka, z vlastnictví p.J.P., bytem Přelouč, za cenu 4 760,- Kč. 

IV. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 23/13, uzavíranou 
mezi p.J.P., bytem Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/15 a p.č. 256, oba v k.ú. 
Klenovka. 

V. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 9/13 o 
výměře 33 m², odděleného z pozemku p.č. 9/9 v k.ú. Klenovka, z vlastnictví manželů F.K. a E.K, 
bytem Přelouč, za cenu 4 260,- Kč. 

VI. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/12, uzavíranou 
mezi městem Přelouč a manželi F.K. a E.K, bytem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/13 v k.ú. 
Klenovka. 

VII. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 72/55 o 
výměře 67 m², odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S, 
bytem Přelouč, za cenu 16 750,- Kč. 

VIII. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 21/10, uzavíranou 
mezi městem Přelouč a manželi Ing. L.S. a Ing. M.S, bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 72/55 
v k.ú. Klenovka. 

73/8/2021 Zřízení věcného břemene 
IX. Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou mezi 

Městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
k pozemkům p.č. 16/3, p.č. 16/22, p.č. 16/41, pč. 16/58, p.č. 16/59, p.č. 226/2 a p.č. 226/3, vše 
v k.ú. Klenovka. 

X. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smluv o zřízení věcného břemene dle usnesení 
č. 73/8/2021-IX.     T: 30.9.2021 
 

2. Osadní výbor městské části Klenovka informuje,  
-    Již 4. ročník tradiční „Svatojiřské cyklojízdy“ se konal 4.7.2021 (21 účastníků) a 4. ročník 

cyklojízdy „Hledáme naše kořeny“ se konal 22.8.2021 (17 účastníků). 
-    Tradiční rybářské závody pro děti na ukončení prázdnin s odměnami pro účastníky se uskutečnily 

v sobotu 28.8.2020 od 14:00 hodin na místní požární nádrži. 
-    Z rozpočtu města Přelouč na r. 2021 je prováděna rekonstrukce části fasády na kulturním 

zařízení v Klenovce.   
-    V sobotu 25.září 2021 se uskuteční 4. ročník „Svatováclavské cyklojízdy“.  

 

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. K projektu sítě splaškové kanalizace v Klenovce a k rekonstrukci chodníků v Klenovce 

Osadní výbor uspořádá v Klenovce veřejnou schůzi občanů k výstavbě sítě splaškové kanalizace a 
domovních kanalizačních přípojek a k rekonstrukci chodníků v Klenovce za účasti odboru správy 
majetku MÚ Přelouč a projektantů k objasnění podmínek budování a provozu kanalizačních přípojek 
a rekonstrukci chodníků. Osadní výbor očekává že pracovníci Městského úřadu na této schůzi 
budou reagovat také na připomínky a dotazy občanů v souvislosti se smlouvami o realizaci stavby 
domovní kanalizační přípojky a smlouvami o darování části kanalizační přípojky vlastníkům 
(spoluvlastníkům) připojované nemovitosti. 
Termín schůze projedná předseda OV s Městským úřadem.  

2. Ke zpomalení provozu v ulici od č.p. 45 k č.p. 60 
Osadní výbor požaduje opětovně prověřit možnost umístění zpomalovacích prvků v ulici od č.p. 45 
k č.p. 60, kde jezdí mimo jiné i vozidla k výstavbě nových rodinných domů v lokalitě Třešňovka a při 



vyšší rychlosti hrozí zranění malých dětí pohybujících se v ulici. Osadní výbor nesouhlasí s 
argumentací, že příslušná dopravní komise případně policie ČR neshledala nutnost umístění 
zpomalovacích prvků. V pokračování této ulice jsou na nových komunikacích o cca 300-500 m dále 
umístěny zpomalovací prvky a není jasné čím se liší bezpečnost na těchto dvou místních 
komunikacích dle hodnocení výše uvedených orgánů. 

3. K vybudování chodníku od nových rodinných domků na výjezdu k Veselí 
Osadní výbor navrhl vybudování chodníku v úseku od vstupní komunikace do této lokality k č.p. 2.po 
stejné straně silnice, jako je stávající pokračování do Klenovky (tedy vše vpravo ve směru k Veselí) 
místo projektantem navrhované varianty části chodníku po druhé straně se dvěma přechody v místě, 
kde vozidla teprve zpomalují při vjezdu do obce. P. Manžel přislíbil, že zjistí názor vlastníka 
komunikace a podle toho bude dále postupovat. 

4. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění nátěru konstrukcí herních prvků na dětském hřišti u 
kulturního zařízení. 

5. Osadní výbor navrhuje umístění dopravního silničního zrcadla naproti výjezdu z místního parkoviště 
u kulturního zařízení. Při výjezdu z tohoto parkoviště je velice omezený výhled především na 
přijíždějící vozidle ze směru od Veselí. 

6. 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. 

7. Proplacení nákupu drobných odměn pro dětské účastníky rybářských závodů. 
8. Pronájem části kulturního zařízení p. Švecovi ve dnech 3.-5.9.2021. 
9. Pronájem části Kulturního zařízení p. Muknšnáblovi ve dnech 24.-26.9.2021 

 

III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 24.9.2021 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 3.9.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  
 


