
Zápis ze schůze Osadního výboru v Dolní Radouni ze dne 12.6.2019 

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

Věra Šindelářová, Pavel Šimák, Marcela Šimáková, Pavel Hrubý, Ing. Kateřina 

Hudziecová 

 

 Program: 

1) Úvodní slovo předsedy OV DR Petra Holoubka, seznámení členů OV DR s průběhem 

setkání předsedů osadních výborů města Jindřichův Hradec (dále JH) 

2) Vyjádření města JH k požadavkům obce 

a) Vybudování 2.etapy chodníku 

b) Výstavba bezpečnostního přelivu na Návesním rybníku 

c) Kanalizace 

d) Revitalizace koupaliště „Za Karkulkou“ 

e) Výměna povrchu multifunkčního hřiště 

f) Žádost o vyčištění koryta potoka a pokácení starých topolů 

3) Další 

4) Pouť 

5) Dotazy a připomínky občanů 

Ad1) Předseda OV Petr Holoubek přivítal členy a seznámil je s tématy k projednání, dále 

nastínil členům OV průběh setkání s ostatními zástupci osadních výborů města JH , které 

proběhlo dne 8.4.2019.  

Ad2) Vyjádření obce k požadavkům města: 

a) Druhá etapa výstavby chodníku – předpokládané zahájení stavby na jaře roku 2020, 

k oddálení zahájení stavby došlo v důsledku úprav v projektové dokumentaci po výměně 

pozemků města se soukromníky. Byl podán podnět ke zpracování projektové 

dokumentace pro výstavbu 3.etapy chodníku – bez vyjádření města. 

b) Na podzim letošního roku bude zahájena stavba bezpečnostního přelivu Návesního 

rybníka. S jeho výstavbou bude spojena uzavírka cesty z Drahýšky do Dolní Radouně a 

objížďka přes Jindřichův Hradec, trvající několik měsíců. P.Holoubek navrhuje možnost 

využití cesty „přes kravín“ místními obyvateli s tím, že bude potřeba o svolení požádat 

některé soukromé vlastníky této cesty 



c) Představitelům města JH byla také předložena žádost o zpracování projektové 

dokumentace na vybudování kanalizace v obci. Momentálně se buduje kanalizace 

v místní části Děbolín, následovat budou obce Dolní Žďár a Políkno, teprve poté bude 

přistoupeno ke zpracování projektové dokumentace na její výstavbu v Dolní Radouni. 

K tomu dojde odhadem nejdříve v roce 2022, samotná výstavba bude zahájena ještě déle. 

S vybudováním kanalizace je spojena také oprava místních komunikací v obci. Podle p. 

Šimáka je pokrývka těchto cest pouze povrchová, měli bychom proto apelovat na jejich 

opravy bez ohledu na výstavbu kanalizace 

d) S ohledem na končící pronájem současného nájemce byl podán návrh městu JH na 

revitalizaci a obnovu koupaliště „Za Karkulkou“. V minulých týdnech však byla městem 

již vypsána nová soutěž pro zájemce. O rybník má zájem také místní myslivecký spolek 

„Zelené vrchy“. Podle pí. Langerové by vedení města mohlo upřednostnit místní 

zájemce, nemusí tedy nutně rozhodovat nejvyšší cena. Soutěž byla momentálně 

pozastavena. 

e) Žádost o nahrazení prosívky na sportovním hřišti za umělý povrch byla zastupiteli města 

zamítnuta s odůvodněním, že stávající povrch je vyhovující. 

f) Opakovaná žádost městu JH o pokácení starých topolů podél potoka stále nebyla 

schválena Hnutím Duha, podle zastupitelů padající větve nikoho neohrožují a Hnutí 

Duha schválí pokácení stromů jen v případě, že pro to bude opravdu pádný důvod. 

Řešení vidí v možnosti vysázet podél potoka stromy nové (například duby), kterým starší 

topoly budou muset ustoupit. Nyní bude ze strany OV DR podána žádost, aby bylo 

možné pokácet alespoň ty topoly, jejichž pokácení již bylo schváleno dříve, ale pokácena 

byla pouze část z nich (podél cesty k Hornímu návesnímu rybníku). Ohledně žádosti o 

zkapacitnění a vyčištění koryta potoka se zastupitelé domnívají, že toto spadá do 

kompetence Povodí Vltavy, Povodí naopak odkazuje na město. P. Holoubek se se 

zastupiteli domluvil, že žádost na Povodí podají společně město JH i OV DR 

Ad3)  Z dalších požadavků občanů: 

a) Došlo k posílení kontejneru na plasty na mostě u Zemanů 

b) Proběhlo zarovnání skládky na pískovně, zavezení zeminou, provedena revitalizace. 

 Na místě byla instalována cedule „Zákaz skládky“. Skládka u rybníka Hons byla 

zavezena.  



c) Byla podána žádost na opravu Božích muk směrem na Drahýšku, vlastník (Petr 

Potužák) s opravou souhlasí, oprava pravděpodobně proběhne 

d) Na základě požadavků občanů bude podána žádost městu o umístění velkého 

kontejneru na bioodpad „na pískovně“ 

Ad4) 17.8.2019 se uskuteční tradiční pouťové odpoledne. Hudební doprovod zajištěn, od 14 

do 17 hodin dětské disco, od 17 do 19 hodin duo Kalci, od 19 do 22? hodin Jarka Maříková, od 

22 hodin DJ Mates + Bafuňa. O občerstvení se postará Pavel Hrubý, nápoje obstará Láďa 

Drachovský + Věra Šindelářová?. Město zapůjčí skákací hrad – domluví P. Holoubek, Služby 

města zapůjčí stoly, lavice Toy-ku – domluví Marcel Boček. Spolek Radouňáček zajistí střelnici 

pro děti 

Ad5) Dotazy a připomínky občanů:  

Členové spolku Radouňáček se ptají na možnost rekonstrukce či vybudování odpovídající 

klubovny (zázemí) pro pořádání akcí pro děti, tematických dílen a další. V současné době je 

pro tyto akce využívána bývalá hasičárna, kde jsou nevyhovující podmínky, chybí sociální 

zařízení, je zde vlhko, plíseň… P. Holoubek odpovídá, že se pokusí zjistit možnosti zlepšení 

stávající situace 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Hudziecová 


