
ZÁPIS ZE  SCHŮZE  OV DOLNÍ RADOUNĚ ZE DNE    31.7. 2014           

Přítomni: p. Šimák, p. Mráček, pí. Klhůfková, pí. Šindelářová, p. Holoubek, pí. Bočková 

Program: STÍŽNOSTI OBČANŮ NA NEUDRŽOVANÉ POZEMKY V BLÍZKOSTI JEJICH OBYDLÍ 

                 SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, PRÁZDNINOVÉ AKCE 

                 PRODEJ A SMĚNA POZEMKŮ 

 

1)     Vyskytlo se několik stížností místních občanů na neudržované pozemky, které bezprostředně 

sousedí s jejich pozemky, domy, či nějak omezují veřejnou bezpečnost. 

     Jedná se o stížnost na:  majitele pozemku p.č. 144, Kořínek Bohumil, Jarošov n. Nežárkou 88 

                                                                                 p.č. 257, Město Jindřichův Hradec 

                                                                                  p.č. 288/1, Igor a Olga Mladá, Vajgar 578, J. Hradec 

                                                                                  p.č. 200/9, Širhal Josef, Komenského 386 Studená 

                                                                                  p.č. 200/10, ZD Rodvínov 

                                                                                  p.č. 126/1, Hrbek Pavel, K vilkám 817, J. Hradec 

                                                                                   p.č. 66, 67, Nováková Lenka, Hospříz 31 

                                                                                   dům čp. 65, Kolář Jaroslav 

     Uvedené pozemky jsou trvale neudržované, zarostlé, množí se na nich nežádoucí rostliny 

(Netykavka nachová) a živočichové (slimáci). Některé jsou v těsné blízkosti komunikace a narostlé 

křoviny pak omezují její průjezdnost. Dům čp. 65 je v tak desolátním stavu, že hrozí jeho zřícení do 

komunikace. 

Je nutné požádat Město JH o kontaktování majitelů nemovitostí, přednést stížnosti a  jednat v jejich 

smyslu a v zájmu občanů DR. 

 

 2)     10.5 2014 byla započata výstavba sportovního hřiště, kterou prováděla   firma Staviservis  Jeho 

výstavba však probíhala  za oprávněných připomínek  místních občanů, k posouzení stavu přijíždí 

dokonce starost  JH   Ing.  Stanislav  Mrvka s projektanty. Slibují vyztužit pletivové stěny, které jsou 

značně nestabilní spojovacím věncem  a  betonářskou sítí, odstranit závady, vysoké obrubníky ve 

spoji chodníků, zabudovat odpadkový koš, instalovat kolostav. 

- Dokončení sportoviště spěje ke konci a jeho předání je plánováno na 5.8. 2014. Stále ještě je 

potřeba odstranit drobné závady či dovybavit hřiště, tyto věci přislíbí p. Komínek, jedná se 

jmenovitě o :  výztuhu polí v blízkosti branek pozinkovanou kari sítí (Staviservis) 

                       : dodání nářadí na údržbu hřiště – válec, koště – dodají Služby města JH, stejně  

                          tak provozní řád hřiště 



                       : nádrž na vodu z potoka zhotovíme svépomocí 

- Jako budoucí správce hřiště byl navržen p. Jiří Mráček st. 

- Webových stránek DR se ujme sl. Veronika Šlajchrtová? 

-  žádosti o příspěvky na prázdninové akce poslány: Pouť, hry bez hranic 

3)     Byly projednány žádosti občanů o prodej či směnu pozemků. K tomuto bylo již zasláno vyjádření         

OV  elektronicky. Viz příloha. 

 

Za osadní výbor zapsala Marcela Bočková 

 

 


