
Zápis ze schůze Osadního výboru v Dolní Radouni ze dne 11.6.2020 

 Přítomni: Členové osadního Výboru Dolní Radouň (dále OV DR) – Petr Holoubek, 

Věra Šindelářová, Pavel Šimák, Bc. Martina Zemanová, Ing. Kateřina Hudziecová, 

Marcela Bočková. Omluven Pavel Hrubý 

 

 Program: 

1) Rekonstrukce zastávky „U Školy“ 

2) Hry bez hranic místních částí Jindřichova Hradce 

3) Připomínky občanů obce 

Ad1) Na začátku schůze seznámil předseda OV Petr Holoubek členy OV se stanoviskem 

zastupitelů města k našim návrhům na úpravu stávajícího nevyhovujícího stavu autobusové 

zastávky „U Školy“. V roce 2016 zde byla vystavena zastávka, jejíž technické parametry 

neumožňují autobusům přijíždějícím od Jindřichova Hradce vytočit se na vytvořené točně a 

musí tak nadále zastavovat na silnici pod školou. Členové OV Dolní Radouň navrhují a za 

nejjednodušší variantu považují zpevnění prostoru podél stráně pod školou (vybudovat 

chodník pro vystupování) a pro zvýšení bezpečnosti také vytvoření místa pro přecházení. 

Tento návrh byl podle předsedy OV v uplynulých dnech dopravní komisí města JH zamítnut. 

Členové OV se nadále domnívají, že se jedná o nejlepší možnou variantu a žádají zastupitele 

města o opětovné projednání návrhu. Autobus takto zastavuje desítky let, věříme proto, že 

pokud dojde k zavedení opatření výše uvedených, stane se vystupování dostatečně bezpečné a 

nebudou potřeba další nákladné a zdlouhavé úpravy zastávky. 

Jako druhou variantu, pro případ zamítnutí první navrhované, vidíme možnost rozšíření 

prostoru mezi zastávkou a ostrůvkem a snížení obruby chodníku kvůli výjezdu autobusu. 

Výsledek by poté odpovídal původnímu plánu z roku 2016. (výkresová dokumentace : 

VARIANTA č. 2 - POSUN ZASTÁVKY O 2 m) 

Za poslední realizovatelnou variantu považujeme rozšíření prostoru pro výjezd. 

Ad2) Jako každý rok i letos se budou konat tradiční Hry bez hranic místních částí Jindřichova 

Hradce. Letos pořádá akci náš Osadní výbor. Termín konání akce jsme stanovili na 12.9.2020. 

Akce bude probíhat na louce vedle sportovního hřiště. O realizaci a přípravu sportovních 

aktivit je pověřen Martin Salaba společně se členy Osadního výboru. Občerstvení zajistí 

manželé Hrubý.  



Ad3) Občané upozorňují na nutnost oprav některých místních komunikací. Jedná se zejména 

o cestu spojující obce Dolní Radouň - Drahýška - Radouňku, která je ve velmi špatném stavu 

a dále cestu v horní části obce vedoucí kolem Horního návesního rybníku. 

Pan Starý opakovaně žádá o umístnění lampy pouličního osvětlení na katastrálním čísle 257. 

Občané v této horní části obce si také stěžují na neudržované městské  i soukromé pozemky ( 

p.č.257 , 267 , 268 ) 

Dále byla obci poskytnuta od správy majetku města finanční částka 10 000 Kč na pořízení 

movitých věcí pro osadní výbor. Členové OV se dohodli na zakoupení plátna a projektoru pro 

rozšíření kulturních možností v obci. 

Poděkování občanům, které se zúčastnili jarní dobrovolné brigády na úklid návsi, náletových 

dřevin kolem Radouňského potoka, dětského a multifunkčního hřiště. 

 

Zapsala: Ing.Kateřina Hudziecová 


