Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 9/2012 ze dne 24. 9. 2012

Zastupitelstvo obce
Dne 26. 9. 2012 se sejde ke svému jednání zastupitelstvo obce od 20 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Na programu jsou následující body: schválení nového Územního plánu obce, prodej parcel 6 RD formou
licitace, komunikace od skládky, změna rozpočtu a provozování kanalizace.

Nový územní plán
Od roku 2010 se zpracovává nový územní plán. Zpracovává ho společnost UPLAN s.r.o. Vlastiboř, která
je jak zhotovitelem, tak i pořizovatelem územně plánovací dokumentace. Územní plán Klenovice je
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
operačního programu, Projekt č. CZ.1.06/5.3.00/08.07481 „Územní plán Klenovice“.
Do konce srpna byly předloženy podklady pro udržitelnost projektu v rámci monitorování využití dotace. Od
veřejného projednání z konce června bylo potřeba se vypořádat s připomínkami a rozhodnout o námitkách.
Po dvou letech bude dne 26. 9. 2012 na jednání schválen a následně vydán nový Územní plán obce
Klenovice. Po jeho vydání přijdou na řadu zástavbové studie pro jednotlivé lokality.

Prodej stavebních parcel
Dne 27. 9. 2012 proběhne v Obci Klenovice prodej 6 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.
Lokalita s pozemky se nachází v severozápadní části obce na rozcestí směr Ovčín a Bory. Území je
zasíťováno ( vodovod a kanalizace, silový kabel NN a veřejné osvětlení včetně bezdrátového rozhlasu,
stávající komunikace). Ta se rozšíří a zpevní po připojení jednotlivých parcel k sítím. Velikost parcel je cca
1.000 m2 a základní cena jednoho metru je 500 Kč. Prodej se uskuteční v sále místní restaurace od 15
hodin složením kauce. Licitaci při výběrovém řízení zajišťuje Soreta Group, a.s. Tábor a její začátek se
předpokládá nejdéle v 16 hodin. Informace na obecním úřadu v Klenovicích.

Hasičský sport
Sbor dobrovolných hasičů a obec Vás zvou na závody v hasičském sportu, které se poprvé uskuteční u
nás na bývalém fotbalovém hřišti a to v sobotu dne 29. 9. 2012 od 13 hodin, kdy začíná prezence družstev.
Po společném nástupu v půl druhé začne vlastní soutěž v požárním útoku. Po skončení sportovního zápolení
bude slavnostní vyhlášení výsledků. Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení a posezení. Přijďte
povzbudit místní a společně si užít věřme hezké podzimní odpoledne.

Změna provozní doby separačního dvora
S platností od měsíce října 2012 končí nedělní provozní doba separačního dvora. Opětovné zavedení
těchto provozních hodin bude v měsíci červnu 2013.

Drakiáda
Kulturní komise OÚ připravuje na sobotu 6. 10. 2012 od 15 hodin v Lomkách pouštění draků. Jde o
další ročník Drakiády, na kterou všechny srdečně zveme. V případě nepříznivého počasí by se akce
přesunula na jiný termín dle předpovědi a změna by byla oznámena rozhlasem.

Volby do krajského zastupitelstva
Volby do krajských zastupitelských orgánů se uskuteční ve dnech 12. a 13. 10. 2012 v budově ObÚ.
V pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
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