
Zápis č. 4/2022 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 3.6.2022 
 

Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav 
Omluveni: Bažant Pavel, Zeman Lukáš 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 

1. Informace ze zasedání rady města 2.5.,16.5.,19.5. a 30.5.2022 
Z jednání rady města 2.5.2022 
93/10/2022 Vzorová smlouva o realizaci stavby tlakové domovní kanalizační přípojky 
I. Rada města Přelouče schvaluje znění vzorové smlouvy o realizaci stavby tlakové domovní 

kanalizační přípojky, která by měla být uzavírána s vlastníky nemovitostí v místní části Klenovka 
v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí na nově 
budovanou síť splaškové kanalizace. 

Z jednání rady města 16.5.2022 
94/3/2022 Dodatek č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
I. Rada města Přelouče schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 21_SOBS01_4121832442 o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), uzavřené se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplického 874/8, 405 02 Děčín IV. 
– Podmokly, IČO 27429035, z důvodu zřízení odběrného místa elektro pro čerpací stanici splaškové 
kanalizace na pozemku p.č. 73/29 v Klenovce, kterým se na žádost města prodlužuje termín připojení 
odběrného elektrického zařízení do 31.12.2023. 

II. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě pro zřízení 
nového odběrného místa elektro dle usnesení č. 94/3/2022-I.    T: 25.5.2022 

94/13/2022 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 3/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 

22.4.2022 
Z jednání rady města 30.5.2022 
96/13/2022 Smlouva o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Klenovka s převedením 
odpadních vod do Přelouče“ 
l.    Rada města Přelouče schvaluje smlouvu o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace 

Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavíranou s Pardubickým krajem, Komenského 
nám 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, kterou se sjednává povinnost jednorázové 
peněžité náhrady ve výší 654 625,00 Kč bez DPH, 792 096,25 Kč včetně DPH, za zásah do pozemku 
p.č. 244/3 k.ú. Klenovka z důvodu uložení kanalizace do silnice III/34216. 

II.  Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby dle usnesení 
č. 96/13/2022-I.                     T: 10.6.2022 

2. Místní poplatek za odpad a za psa za rok 2022 
Od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 se hradí místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psů za rok 
2022. 

- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech 600,- Kč 
- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém 

není přihlášena žádná fyzická osoba 600,- Kč.  
- Místní poplatek za psa přihlášeného v obci 

a) Za prvního psa držitele přihlášeného v obci v městské části Klenovka 120,- Kč 
b) Za druhého a každého dalšího psa v městské části Klenovka 360,- Kč 
c) Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let za prvního psa 120,- Kč za druhého a každého 

dalšího psa 300,- Kč 



d) Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1.1.2020 jsou poplatníci povinni nahlásit na MÚ 
v Přelouči evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo tetování, jímž byl pes označen a 
datum čipování či tetování psa a doložit toto příslušným potvrzením. 

3. Úplná uzavírka silniční dopravy přes obec Klenovka od 1.6. do 31.10.2022. 
Z důvodu výstavby kanalizace v obci Klenovka bude v době od 1.6. do 31.10.2022 úplná uzavírka 
silniční dopravy v obci Klenovka. Vjezd bude povolen pouze místním obyvatelům, autobusům, složkám 
integrovaného záchranného systému a dopravní obsluze. 

4. Svoz jedlých olejů a tuku v PET lahvích v rámci svozu BIO, SKO, platu a papíru od rodinných 
domů. 
V rámci svozu jedlých olejů v PET lahvích je třeba dodržet následující: 
1) jedlé oleje dávat pouze do plastových PET lahví o objemu 1,5 – 2 litry, 
2) plastová láhev musí být v pořádku, nesmí být prasklá a musí být dobře a pevně zašroubována, 
3) láhev umístit v prohlubni u víka popelnice 
4) nově je možné umístit láhev nejen na popelnici při svozu SKO a BIO, ale také na modrou popelnici 

(papír) a žlutou popelnici (plast), 
5) svozové vozidlo je vybaveno kovovou bedýnkou, kam posádky převzaté láhve z popelnic ukládají. 

Pokud je kapacita bedýnky plná, nelze další PET láhve s oleji převzít. Z tohoto důvodu je třeba 
připravit PET láhev s olejem na další popelnici, která se bude svážet. 

 
II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje 

1. Dne 23.4.2022 se uskutečnil již 5. ročník tradiční Svatojiřské cyklojízdy s rekordní účastí 23 cyklistů. 
2. Dne 30.4.2022 uspořádal Osadní výbor pro děti a jejich rodiče po roční odmlce opět pálení čarodějnic, 

pro děti bylo zajištěno občerstvení z prostředků osadního výboru. Zúčastnilo se 83 dětí a dospělých. 
3. Nohejbalový klub Klondajk Klenovka odehraje na domácím hřišti zápasy: 8.6. s FK Přelouč, 22.6. s NK 

Strašov a 31.8. s SK Dražkovice.  
4. Dne 18.6.2022 se koná již 5. ročník tradiční klenovské cyklojízdy „Hledáme naše kořeny“. Start je v 9.30 

hodin z parkoviště u místního kulturního zařízení. 
5. Dne 4.6.2022 od 13.00 hodin se v Mělicích na hřišti koná velké sportovní klání, na které srdečně zvou 

Osadní výbory a Komise místní samosprávy ve spolupráci s Městem Přelouč. Vstup zdarma, občerstvení 
a večerní posezení je zajištěno. 

6. Rybářské závody dětí na místní požární nádrži uspořádá Osadní výbor v sobotu 27.8.2022 od 14,00 
hodin. Občerstvení a odměnění účastníků zajistí Osadní výbor.  

7. S opakovaným požadavkem Osadního výboru na umístění dopravního odrazového zrcadla naproti 
výjezdu z místního parkoviště u kulturního zařízení stavební odbor Městského úřadu Přelouč nesouhlasí. 
Rozhodnutí, proti kterému nejsou žádné opravné prostředky vynesl na základě stanoviska Dopravního 
inspektorátu Krajského ředitelství policie Pardubického Kraje, který s navrhovaným umístěním zrcadla 
nesouhlasí z důvodu, že: možnou překážku v rozhledech tvoří 1 maximálně 2 túje, které zde byly 
vysazeny zcela evidentně až po zřízení připojení sousední nemovitosti na silnici č. III/34216 a s ohledem 
na tuto skutečnost požaduje DI provést odstranění překážek z rozhledových polí připojení na silnici č. 
III/34216. 

8. Byla provedena instalace provozního řádu a instrukcí údržby víceúčelového antukového hřiště. 
9. Volby do nového Osadního výboru budou provedeny v termínu voleb do obecních zastupitelstev bližší 

informace budou ještě upřesněny. 
 

III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Osadní výbor požaduje umístění druhého kontejneru na papír u kulturního zařízení vzhledem k tomu, že 

kontejner je stále plný a odpad se hromadí u kontejnerů, přičemž umístění dalšího kontejneru je levnější 
variantou než zvýšení frekvence odvozu odpadu. 

2. Osadní výbor nadále požaduje rozšíření místního rozhlasu do obou lokalit s novou výstavbou z důvodu 
potřeby poskytování informací IZS a informací Městského úřadu a Osadního výboru. 



3. Osadní výbor navrhuje umístění sportovních prvků mezi antukovým hřištěm a lesem. 
 

IV. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:  
1. Osadní výbor upozorňuje občany, že k ukládání odpadů slouží kontejnery na odpad, umístěné u budovy 

kulturního zařízení a že není možné odpad ukládat volně v okolí kontejnerů. Pokud není možné umístit 
odpad do kontejneru z rozměrových nebo jiných důvodů, je nutné odvézt odpad do sběrného dvora 
v Přelouči. 

2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 19.8.2022 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 3.6.2022       
Zapsal: Jiří Pavlas  
 
     

                                                                                                     Ing Libor Skala 
předseda osadního výboru 

   

 


