
Zápis z veřejné schůze v Dolní Radouni ze dne 14.2.2020 

 Přítomni: Zástupci města Jindřichův Hradec: Mgr.Sabina Langrová, Ing.Bohumil 

Komínek, ing.Karel Hron, Členové osadního Výboru Dolní Radouň (dále OV DR) – 

Petr Holoubek, Věra Šindelářová, Pavel Šimák, Pavel Hrubý, Bc. Martina Zemanová, 

Ing. Kateřina Hudziecová, Marcela Bočková    

 

 Program: 

1) Prohlídka klubovny dětského spolku Radouňáček se zástupci města, projednání 

investičních požadavků obce DR na město JH 

2) Zahájení schůze předsedou OV Petrem Holoubkem, představení zastupitelů města JH, 

shrnutí uplynulého roku a seznámení s požadovanými investicemi pro rok 2020 

3) Vyjádření zastupitelů města k investičním požadavkům OV DR 

4) Seznámení občanů obce DR s plánovanými investicemi města JH na rok 2020 

5) Dotazy a připomínky občanů 

Ad1) Členové OV DR se se zástupci města JH sešli hodinu před zahájením veřejné schůze. 

Nejprve proběhla prohlídka budovy hasičárny, která slouží jako stávající klubovna místního 

dětského spolku Radouňáček. Členy OV bylo poukázáno na špatný stav prostoru klubovny, 

chybějící sociální zázemí, vlhko, plíseň, věci rozkousané od myší, východ přímo do silnice… 

Členové OV i zástupci města se shodli, že nejvhodnějším řešením by byla výstavba nového 

„Spolkového domu“ ideálně v prostoru louky vedle multifunkčního hřiště. Tato louka je 

vzdálenější od silnice, která je dětem nebezpečná.  

Dále bylo poukázáno na nutnost úpravy špatně zrekonstruované zastávky z roku 2016, 

autobusy přijíždějící od Jindřichova Hradce se kolem vytvořeného ostrůvku nedokáží vytočit. 

Zástupci OV DR za nejjednodušší řešení považují zpevnění prostoru „pod školou“ jako 

chodníku pro nástup a výstup a odstranění ostrůvku, silnice tak bude dostatečně široká pro 

auta objíždějící autobusy. 

Ad2) Předseda OV Petr Holoubek zahájil schůzi představením zastupitelů města občanům 

DR. Dále shrnul uplynulý rok, ve kterém nebyly realizovány v naší obci žádné investice a 

nakonec připomenul investiční požadavky OV pro rok 2020, které zahrnují zpracování 

projektu výstavby kanalizace, dále zpracování projektu výstavby III.etapy chodníku od 

Dolního návesního rybníku k dolní zastávce a dále směrem na J.Hradec. Dále vybudování 



stezky pro pěší od Šmídů ke Koubkům (cca 300 m) včetně mobiliáře a výměna povrchu 

multifunkčního hřiště za umělý namísto stávající prosívky. 

Ad3) Ing.Komínek se vyjadřuje k investičním požadavkům OV DR. Výstavbu spolkového 

domu vidí jako investici možnou ve „vzdálenější budoucnosti“ pro svou nákladnost. Pěší 

stezku od Šmídů ke Koubkům bude možné realizovat v blízké době. Úprava horní autobusové 

zastávky je dle jeho slov zahrnuta v projektu stavby druhé etapy chodníku. Výměnu povrchu 

multifunkčního hřiště nepovažuje za opodstatněnou. Projektová dokumentace pro vybudování 

kanalizace bude následovat po dokončení stavby kanalizace v Děbolíně, která nyní probíhá, 

dále po zpracování projektů kanalizace pro Horní Žďár a Políkno (také probíhá nyní) a po 

zahájení realizace jejich stavby. 

Ing. Komínek dále uvádí, že zastupitelé budou usilovat o dotažení vodovodu v obci. 

Poznamenává, že vodné i stočné zůstává zachováno ve stejné výši, podobně i poplatek za 

svoz odpadu. Změna by musela nastat v případě, že dojde k plánovanému zavedení konce 

skládkování v roce 2025, kdy by odpad musel být odvážen do vzdálenějších spaloven, což by 

cenu svozu výrazně navýšilo. Uvádí také, že město má pro tento rok naplánovaný vyrovnaný 

rozpočet, na investice bylo vyčleněno 148 milionů korun na celkem 92 akcí (realizačních i 

projektových), pro místní části však málo údajně z toho důvodu, že v uplynulých letech se zde 

investovalo více.  

Ad4) ing.Karel Hron seznamuje občany DR s nejvýznamnějšími investicemi plánovanými pro 

rok 2020. Pro Dolní Radouň uvádí jedinou plánovanou investici, kterou je stavba 

bezpečnostního přelivu Návesního rybníka. Stavba by měla být zahájena 15.3.2020 a trvat by 

měla do konce května 2020. S touto akcí je spojeno i omezení průjezdu přes hráz návesního 

rybníka. Dopravní policie je o tomto informována a souhlasí. Omezení průjezdu nebude trvat 

po celou dobu stavby, ale pouze po dobu maximálně tří týdnů. 

Ad5)  Dotazy občanů 

a) p. Hrubý se ptá, proč v plánovaných investicích není zahrnutá dlouho slibovaná 

výstavba II.etapy chodníku. P.Hron odpovídá, že ještě chybí některá povolení, 

bude se soutěžit firma, ale předpokládá se, že stavba v letošním roce zahájena 

bude. 

b) P. Beránek upozorňuje na mezery v oplocení multifunkčního hřiště. Odpovídá Ing. 

Komínek, který doporučuje domluvit opravu přímo se Službami města. 



c) P.Hrubý se jménem mysliveckého spolku ptá, zda by bylo možné pokácet některé 

suché stromy na hrázi Návesního rybníka, které mohou být nebezpečné pro děti 

např. při konání rybářských závodů. Zástupci města doporučují poslat žádost na 

odbor majetku. 

d) P.Mráček poukazuje na problém s popelnicemi umístěnými na křižovatce u 

odbočky směr na Drahýšku, při výjezdu na hlavní silnici popelnice brání výhledu. 

Ing.Komínek odpovídá, že tento problém vyřeší stavba II.etapy chodníku, kvůli 

které budou muset být popelnice odsunuty. 

e) Pí.Stará se ptá, zda by bylo možné rozšířit VO o jednu lampu na parcele č. 1849/9, 

případně na parcelu č. 257, kde bydlí a mají zde trvalé bydliště. P. Boček doplňuje, 

že by bylo potřeba doplnit lampu také „u Hrbků“ na parcele č…. 

f) P.Boček se ptá, zda by bylo možné vyčistit koryto potoka, které je velmi zanesené 

sedimenty 

g) Pí. Zemanová upozorňuje na obsah prezentace zástupců města na veřejné schůzi, 

kdy prezentované akce a investice se občanů Dolní Radouně týkají jen velmi 

okrajově, namísto toho, aby byly řešeny a diskutovány problémy, které se občanů 

dotýkají přímo, a které je skutečně zajímají. 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Hudziecová 


