Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 3/2016 ze dne 30.3.2016

Komunikace a jejich opravy
Tak jako každý rok tak i letos proběhnou během měsíce dubna opravy místních komunikací.
Současně s opravami dojde i na jejich úklid zametacím vozem.
Opravu a zpevnění povrchu letos čekají místní komunikace ve Višním keři okolo chat až k Hronovu
lesíku a dále souběžně s tratí okolo chat a mezi nimi až k drážnímu domku před lesem U Boru. Obě by měly
být zpevněny penetrací a s financováním pomůže dotace z POV ve výši 200 tisíc, celkem jsou
předpokládané náklady ve výši více jak 0,5 milionu korun.

Investiční akce
Pro největší letošní možnou investiční akci v současné době čekáme na rozhodnutí o přiznání
dotace z MMR. Jde o rekonstrukci místní komunikace 2418/1,… od rozcestí s komunikacemi jihozápad
směrem do obce na náves k rybníku. Tomu by v případě přiznání dotace z krajského grantu měla
předcházet obnova vodovodního řadu. Stavba, která by měly být hotová do konce prázdnin, je celkem za
více jak 4,1 milionů korun. Na komunikaci více jak 2,9 milionu korun s možnou dotační podporou 1 milionu a
na vodovod 1,2 milionu s dotací ve výši 850 tisíc korun.

Sběrný dvůr
S účinností od 30.3.2016 se mění provozní doba sběrného dvora následovně: středa od 16 do 18
hodin, sobota od 10 do 12 hodin. Tato změna bude trvat po dobu letního času. Když k letnímu režimu ještě
přidáme neděli 17-19 hodin již od května do září, je nabízená otevírací doba maximální. Spalitelný odpad se
bude rovněž ukládat do kontejneru ve dvoře po špatných zkušenostech z volného ukládání u zemníku z
dálnice, kde končilo všechno možné i nemožné, což následně komplikuje a prodražuje likvidaci. To se
následně promítá do ceny za likvidaci zeleně, která je několik desítek tisíc.

Pokyny pro využívání víceúčelového hřiště
V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště. Na
víceúčelovém hřišti je dále zakázáno: - odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená - vstupovat na hřiště
v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi
(blátem, štěrkem, pískem, apod.) - manipulovat s ostrými předměty, rozdělávat oheň a manipulovat s ohněm
v celém areálu - jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu - vstupovat dětem do 15 let
bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby - přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa konzumovat alkoholické nápoje, sladké nápoje a jídla všeho druhu - vstupovat podnapilým osobám a
vstupovat se psy - kouřit v prostoru hřiště a odhazovat žvýkačky na umělý povrch - úmyslné, prudké
odrážení míče o plot, respektive o dřevěné mantinely.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně
omezit a nebo zcela zrušit provoz. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo
jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště. V zájmu bezpečné a
nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám. Uživatel hřiště
nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost
ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy
vzniklé v areálu víceúčelového hřiště a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Totožnost a věk se
prokazuje OP. Provozní doba je od 9 do 20 hodin a dále dle dohody.
Při nedodržování těchto provozních pokynů může správce, zástupce obce nebo jiný oprávněný
pracovník tohoto uživatele z hřiště vykázat. Kontakt správce – p. Hlasová – 602143866.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu 2016
7.4. pan Jiří Fitl – 79 let

Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.

Vydáno nákladem vlastním a z dobrovolných příspěvků občanů. Povoleno pod číslem MK ČR E 13175. Vydavatel: Obec
Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672. Odpovědný redaktor Mgr. Lubomír Turín. Rozšiřuje OÚ Klenovice
nákladem 175 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15.4.2016.



