
Zápis č. 1/2023 z jednání Osadního výboru místní části Klenovka dne 14.1.2023 
 

Přítomni: Ing. Šváb Miroslav, Bažant Miloslav, Konečný Ivan, Nohejlová Dana, Ing. Pavlas Jiří, Ing. 
Kubíček Godorožová Lenka, Zeman Lukáš 

 
I. Osadní výbor místní části Klenovka bere na vědomí: 

1. Informace ze zasedání rady města 19.12., 21.12.2022 a 9.1.2023 
Z jednání rady města 28.11.2022 
7/10/2023 Návrh dodatku č.1ú2023 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a 
společností SOP a.s. 
I. Rada města Přelouče schvaluje Dodatek č./2023 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi 

městem Přelouč a společností SOP a.s. 
2.  V kulturním zařízení byla 11.1.2023 provedena kontrola bezpečnosti a požární ochrany a zjištěné 

nedostatky byly odstraněny. 
 

II. Osadní výbor místní části Klenovka informuje 
1. Dne 1.1.2023 se uskutečnilo tradiční novoroční hokejbalové utkání na parkovišti u kulturního zařízení 

s občerstvením pro sportovce i přítomné fanoušky. 
2. Počínaje dnem 19.1.2023 se koná vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin cvičení rodičů s dětmi v sále 

kulturního zařízení. 
3. Dne 28.1.2023 od 14.00 hodin se koná v sále kulturního zařízení již 17. ročník tradičního zimního 

turnaje ve stolním tenisu. Informace u p. M. Bažanta. 
4. Předseda osadního výboru informoval o průběhu a výsledku jednání, které se konalo dne 13.1.2023 se 

starostou města p. Šmídem a vedoucím odboru investic p. Manželem: 
- Předseda OV seznámil zúčastněné s nesouhlasem obyvatel Klenovky a osadního výboru se 
stávajícím návrhem projektanta s řešením chodníku na jižním okraji obce od čp.94 a čp.2. 
- Při nesouhlasu vlastníků okolních pozemků s prodejem jejich částí navrhujeme vyměnit polohu 
silnice a chodníku v rámci již využívané plochy. 
- P. Manžel na jednání potvrdil, že projekt není odevzdán a převzat investorem. 
- P. Manžel předal předsedovi OV kontakt na zpracovatele projektu. 
- Proběhla diskuse o důvodech, vedoucích k nyní vyprojektované variantě se dvěma přechody pro 
chodce: odvodnění silnice, souhlas SÚS, zkapacitnění propustku atd. 
- Předseda OV navrhnul posouzení projektu nezávislým projektantem, s vypracováním a úhradou 
tohoto posudku, p. starosta Šmíd i p.Manžel souhlasí. 
- P. Manžel zajistí předání kompletních podkladů – výkresové dokumentace včetně řezů a textových 
částí v aktuální verzi – v digitální formě na mail vybor.klenovka@seznam.cz . Předseda OV se 
zavázal, že tato dokumentace nebude šířena mimo projektanta studie a zadavatele. 

 
III. Osadní výbor místní části Klenovka schvaluje: 

1. Seznam požadavků Osadního výboru na investiční akce pro rok 2023. 
2. Osadní výbor požaduje rozšíření ústředního topení o dostatečný výkon radiátorů v místnosti, která je 

používána jako volební místnost a jako místnost pro jednání Osadního výboru. 
3. Osadní výbor upozorňuje, že v uličce mezi č.p. 43 a č.p. 15 je nutné při ukončení výstavby splaškové 

kanalizace zajistit položení kvalitního povrchu. Zároveň je nutné zajistit, aby nedošlo k vychýlení 
oplocení do níže položené zahrady u č.p. 43. 

4. Na připomínku občanů požaduje Osadní výbor posouzení vhodnosti umístění sloupů veřejného 
osvětlení ze dvou stran u č.p. 15. 

5. 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. Přitom je nutné řešit také nastavení stávajících prvků místního rozhlasu. 

6. Osadní výbor navrhuje umístění sportovních prvků mezi antukovým hřištěm a lesem po ukončení 
výstavby kanalizace a uvolnění a úpravě tohoto prostoru. 



7. Stále trvá požadavek Osadního výboru na opravu povrchu betonové hrací plochy u víceúčelového 
antukového hřiště. 

8. 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, 

9. Osadní výbor žádá o 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“. Dle vyjádření Měst. úřadu je předpoklad instalace po 
dokončení výstavby kanalizace. 

10. 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“. Dle vyjádření Měst. úřadu je předpoklad 
instalace po dokončení výstavby kanalizace. 

11. V č.p. 30 (bývalý MNV) jsou svépomocí prováděny úpravy jedné z místností k uvedení do uživatelného 
stavu pro dětskou klubovnu. Žádáme o vysprávku spodních řad cihel obvodového zdiva a cementový 
prostřik na místech fasády bez omítky. Dále prosíme o zakrytí otvoru do podkroví ze štítové strany. 
V současnosti není budova zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob nebo dětí, které by zde 
mohly přijít k úrazu. Je přislíbena pomoc Měst. úřadu v jarních měsících. 

12. Zakoupení bezpečnostních prvků v ceně do 500,00 Kč dle požadavků kontroly bezpečnosti a požární 
ochrany.  

13. Zakoupení cvičebních podložek v ceně 9264,00 Kč pro cvičení rodičů s dětmi.   
14. Zakoupení tiskových kazet pro potřeby Osadního výboru v ceně 1624,00 Kč. 

 

IV. Osadní výbor místní části Klenovka projednal:  
1. Osadní výbor upozorňuje Městský úřad na nutnost řešení rekonstrukce chodníků, které byly při 

výstavbě kanalizace na mnoha úsecích tak poničeny, že hrozí možnost úrazu. 
2. Pro vyšší využívání prostor kulturního zařízení a k omezení kolize s komerčním využíváním kulturního 

zařízení připraví osadní výbor pravidla – organizační řád a ověří možnost použití rezervačního systému 
podobně jako u víceúčelového antukového hřiště. 

3. Na příštím jednání Osadního výboru 19.2.2023 předloží kronikářka paní Květuše Veselá návrh zápisu 
do kroniky obce Klenovka za rok 2022 a  výtah z kroniky obce Klenovka za rok 2023 pro předání na 
Městský úřad Přelouč. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Příští jednání osadního výboru bude v neděli 19.2.2023 v 18 hodin.  
 
V Klenovce 14.1.2023       
Zapsal: Jiří Pavlas  
 
     

                                                                                           Ing. Miroslav Šváb 
předseda Osadního výboru Klenovka 
 
 

 


