Zápis č. 7/2022 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 15.9.2022
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav, Zeman
Lukáš
Omluveni: Bažant Pavel,
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady města 29.8 a 12.9.2022.
Z jednání rady města 13.6.2022
104/15/2022 Zápisy OV Klenovka
I. Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 5/2022 z mimořádného jednání Osadního výboru
Klenovka ze dne 19.8.2022 a zápis č. 6/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19.8.2022.
II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje
1. Volby do nového Osadního výboru na období 2022 – 2026. Do stanoveného termínu 11.9.2022 se
přihlásilo sedm kandidátů, není tedy nutné organizovat volby. K volbě předsedy Osadního výboru se
Osadní výbor v novém složení sejde po termínu voleb do zastupitelstva měst a obcí.
2. Dne 24.9.2022 se koná již 5. ročník tradiční „Svatováclavské cyklojízdy“. Start je v 9.30 hodin od
parkoviště u kulturního zařízení.
3. V sobotu 8.10.2022 se koná 4. ročník „Seniorské cyklojízdy“. Start je rovněž v 9.30 hodin od parkoviště u
kulturního zařízení.
4. Dle vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Přelouč je řešen a po letních prázdninách
bude realizován požadavek Osadního výboru Klenovka na 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.
5. Podzimní mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude
v Klenovce na parkovišti u kulturního zařízení v sobotu 17.9.2021 od 9.00 do 9.20 hodin. Osadní výbor
upozorňuje, že je nutné vyčkat příjezdu svozového vozidla.
6. Byla provedena pravidelná kontrola a revize plynových zařízení v budově č.p. 19 (kulturní zařízení a
v budově č.p. 3.
7. Úplná uzavírka silniční dopravy přes obec Klenovka od 1.6. do 31.10.2022.
Z důvodu výstavby kanalizace v obci Klenovka je v době od 1.6. do 31.10.2022 úplná uzavírka silniční
dopravy v obci Klenovka. Vjezd je povolen pouze místním obyvatelům, autobusům, složkám
integrovaného záchranného systému a dopravní obsluze
8. K výstavbě kanalizace v Klenovce – v 37. týdnu byly zahájeny práce na budování přípojek splaškové
kanalizace nemovitostí, ležících při komunikaci č. III/34216.
III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Návrh kandidátky do Osadního výboru pro období 2022 – 2026.
2. Osadní výbor nadále požaduje rozšíření místního rozhlasu do obou lokalit s novou výstavbou (Třešňovka
a Na dolní peci) 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.
4. Stále trvá požadavek Osadního výboru na opravu povrchu betonové hrací plochy u víceúčelového
antukového hřiště.
5. Osadní výbor žádá o opravu místní komunikace u č.p. 96 vlevo ve směru k Veselí.
6. Osadní výbor žádá o přezkoumání stavu propustku pod silnicí č. III/34216 u č.p. 1. dle sdělení pracovníků
firmy KAVEBAU, která provádí v obci výstavbu kanalizace, je propustek v havarijním stavu,
7. Osadní výbor žádá o posouzení možnosti vyčlenění a zřízení plochy pro kontejnery na směsný komunální
odpad, plasty, sklo a případně upotřebené jedlé oleje a tuky na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka pro
33 nových rodinných domů v nové zástavbě „Na dolní peci“.

8. Osadní výbor žádá o umístění druhé úřední desky na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka pro
informování spoluobčanů v nové zástavbě „Na dolní peci“.
9. Osadní výbor navrhuje vyčlenění jedné místnosti a toalety pro klubovnu dětí v budově č.p. 30.
10. Umístění lávky jako součásti chodníku u č.p. 1 dle návrhu zaslaného p. Manželem předsedovi Osadního
výboru dne 15.9.2022.
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. Předseda Osadního výboru poděkoval všem členům za jejich práci pro Osadní výbor a obec Klenovka
v období 2018 – 2022.
3. Příští jednání osadního výboru bude po termínu voleb do zastupitelstva měst a obcí.
V Klenovce 15.9.2022
Zapsal: Jiří Pavlas

Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

