
Zápis ze schůze Osadního výboru v Dolní Radouni ze dne 3.9.2020 

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

Věra Šindelářová, Bc. Martina Zemanová, Ing. Kateřina Hudziecová, Marcela Bočková, 

Pavel Hrubý, Bc.Pavel Šimák, Bc.Miroslav Kadeřábek – zástupce města Jindřichův 

Hradec (dále JH) 

 

 Program: 

1) Seznámení s místostarostou JH Bc.Miroslavem Kadeřábkem 

2) Požadavky do rozpočtu na rok 2021 

3) Z dalších stížností a požadavků občanů 

Ad1) Předseda OV DR Petr Holoubek seznámil ostatní členy OV s novým patronem Dolní 

Radouně místostarostou Bc. Miroslavem Kadeřábkem .  

Ad2) Panu Kadeřábkovi byly předloženy požadavky OV DR do rozpočtu města JH na rok 2021. 

K těmto požadavkům se p. Kadeřábek vyjádřil následovně: 

- Chodník – výstavba druhé etapy se odkládá na 1. polovinu roku 2021, s ohledem na 

dlouhé lhůty pro odvolání, vysoutěžení atd. Pokud by stavba byla zahájena již letos, 

k samotným pracím by došlo pravděpodobně až v zimních měsících. V letošním roce 

bude proto pouze vysoutěžena firma, která stavbu v příštím roce realizuje. 

Pan Šimák se ptá, jakou máme jistotu, že stavba bude opravdu realizována, pokud se 

opět takto odkládá. Pan Kadeřábek odpovídá, že jakmile je vysoutěžená firma, je již 

velmi vysoká pravděpodobnost, že stavba bude zahájena. Na projekt bude navíc do 

IROPu podána žádost o dotaci, pokud by dotace byla schválena, je zahájení stavby 

téměř jisté. 

Oprava špatně rekonstruované zastávky z roku 2016 součástí druhé etapy stavby 

chodníku nebude. Bude realizováno zvlášť. Pan Kadeřábek se shoduje s členy OV DR, 

že pro úpravu byla zástupci města vybrána nejsložitější a nejdražší varianta. S tímto 

výběrem nesouhlasí. Vhodným řešením by podle něj bylo posunutí stávající zastávky 

dozadu, aby tak vznikl širší prostor pro otáčení autobusů ze směru od Jindřichova 

Hradce.  

- Výstavba stezky biokoridorem na parc.č.1850/2 a 135/1 ve vlastnictví města J.Hradec 

– úprava cesty pro pěší a cyklisty (historicky tam cesta vedla), umístění mobiliáře, 



naučných cedulí a výsadba ušlechtilých dřevin a zeleně kolem stávajícího chodníku na 

návsi. Dle p. Kadeřábka by realizace tohoto projektu neměl být velký problém. Toto 

dojedná na majetkoprávním oddělení. 

- Boží muka po cestě na Drahýšku – Nutná oprava těchto Božích muk. Toto bude také 

potřeba dojednat na majetkoprávním oddělení, které dále podá žádost památkářům. 

Podle p. Kadeřábka se obvykle na realizaci těchto akcí shání dotace a bývají často 

podporovány. 

- Oprava komunikace z Radouňky na Drahýšku – p. Kadeřábek nevidí v nejbližších 

letech příliš reálně 

- Výstavba spolkového domu v podkroví stávající budovy hasičárny s vchodem od 

dětského hřiště - s ohledem na chybějící sociální zázemí bude p. Kadeřábek prosazovat, 

protože se jedná o velmi vysokou investici, vidí to ale také spíše jako „běh na dlouhou 

trať“. 

Ad3) – nutné přemístit kontejnery postavené před mostem u odbočky na Drahýšku. Při 

výjezdu od Drahýšky na hlavní komunikaci brání výhledu. Členové OV navrhují umístění 

kontejnerů za most na p.č.67 

- P.Šimák upozorňuje, že před všemi mosty v obci jsou cedule nedovolující průjezd aut 

nad 3,5t. Je nutné provést zatěžkávácí zkoušky, případně vyměnit cedule, protože přes 

ně jezdí kamiony, popelářská auta, traktory a další nad tento limit 

Zapsala: Ing.Kateřina Hudziecová 


