Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2009 ze dne 26.10.2009

Informace
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 25.10.2009 bude dvůr otevřen
pouze každou sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provoz, který bude opětovně zaveden
v březnu 2010.
E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: 3.11.2009 od 8:00 do 10:00 hodin –
Venkovní vedení VN - transformační stanice Klenovice ZD, Klenovice Obec, Klenovice Sídliště.
Dne 28.11.2009 se uskuteční setkání s důchodci v místní restauraci od 17 hodin. K poslechu a tanci
bude hrát Malé hudební uskupení ECHO pod vedením Ing. Jaroslava Svobody. Je připraveno občerstvení.
Srdečně zveme naše seniory.

Výstavba komunikace jihozápad
Od poloviny září probíhají vlastní stavební práce na výstavbě komunikace v jihozápadní části obce.
V současné době je komunikace komplet vymezena silničními obrubníky a do konce měsíce října by měla být
položena veškerá zámková dlažba na chodnících a ve vjezdech k nemovitostem v zeleném pásu. V první
týdnu až dekádě měsíce listopadu budou položeny poslední vrstvy vlastní komunikace včetně obalovaného
živičného povrchu. Na stavbu navazuje propojení z této komunikace okolo montovaných domků na stávající
komunikace vedoucí od čekárny na želečské silnici směrem do vsi. Tato část bude provedena bez obrubníků
a chodníku. Okolo komunikace bude půlmetrový zelený pás s vjezdy do nemovitostí či garáží. Do poloviny
listopadu 2009 by měla obec znát úspěšnost žádosti o dotace z Regionálního operačního programu.

Výstavba dálnice D3
Do konce listopadu 2009 bude na základě smlouvy s firmou Metrostav, a.s. opravena komunikace na
Novou hospodu, která byla poničena provozem těžkých nákladních vozidel této firmy a jejích subdodavatelů
při přípravách stavby dálnice D3.

Lanový most přes řeku Lužnici
Na druhou polovinu měsíce listopadu je připravována kompletní výměna dřevěných prvků na lanovém
mostu přes řeku Lužnici pod Hronovým lesíkem. Staré již nevyhovující dřevěné prvky by byly nahrazeny
novým tlakově impregnovaným materiálem. Výměna nové výdřevy by měla trvat dva dny a při montáži budou
průběžně odstraňovány původní podlážky. Výměna se samozřejmě týká i obou nájezdů na lanový most. Po
dobu demontáže a montáže bude lávka neprůchodná, a tudíž zavřená. Předpokládaná částka tohoto díla
včetně dřeva a spojovacích materiálů by si vyžádala z obecního rozpočtu více jak 53 tis.Kč. Současný stav
dřevěných prvků je nevyhovující a ohrožující bezpečnost uživatelů této zavěšené lávky.

Komplexní pozemková úprava
Při projednávání návrhu nového uspořádání parcel, které se uskutečnilo na Obecní úřadu
v Klenovicích ve dnech 15. až 18. září 2009 došlo k některým drobným změnám. To s sebou samozřejmě
přineslo i drobné změny u parcel, které byly již jednou odsouhlaseny a podepsány. Tyto změny mohou být
často pouze malé, např. posun parcely o několik metrů. Přesto je povinností zpracovatele komplexní
pozemkové úpravy opět vlastníky obeslat se soupisem nových pozemků ke schválení. Toto druhé projednání
se bude konat v budově obecního úřadu ve dnech 3. a 4. listopadu 2009, tj. úterý a středa, vždy v době od 9
do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Pokud s návrhem vlastníci souhlasí není jejich účast na jednání nutná.
Stačí obratem zaslat podepsaný soupis nových pozemků na adresu firmy Geodis Brno spol. s r.o., nebo
odevzdat na obecním úřadě.
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