
Zápis ze schůze Osadního výboru Dolní Radouně ze dne 7.3.2019 

Konané v místním pohostinství Na Kopečku 

 Přítomni: Mgr. Sabina Langerová za město Jindřichův Hradec, členové Osadního 

Výboru Dolní Radouň (dále OV DR) – Petr Holoubek, Věra Šindelářová, Pavel Šimák, 

Pavel Hrubý, Bc. Martina Zemanová, Ing. Kateřina Hudziecová 

 

 Program: 

1) Úvodní slovo předsedy OV Petra Holoubka 

2) Výstavba bezpečnostního přelivu Dolního návesního rybníka + zvětšení propusti u 

Michálků z potoka do Dolního návesního rybníka jako prevence každoročních záplav 

3) Pokácení topolů podél toku Radouňského potoka 

4) Výstavba 2 etapy chodníku od horní autobusové zastávky k odbočce na Drahýšku 

5) Kanalizace + opravy místních komunikací 

6) Vybudování naučné stezky „za potokem“ od Zemanů ke Šmídům 

7) Osvětlení obce 

8) Koupaliště 

9) Kulturní akce 

10) Dary jubilantům 

11) Dotazy a připomínky občanů DR 

Ad1) Předseda OV Petr Holoubek zahájil schůzi v 18.00.hod. a přivítal členy Osadního výboru, 

představil zástupkyni města Mgr. Sabinu Langerovou, kterou před zahájením schůze provedl 

obcí a seznámil ji se všemi požadavky občanů DR.  

Ad2) Nutnost dobudovat bezpečnostní přeliv Dolního návesního rybníka a zvětšit propust u 

Michálků z potoka do rybníka. Hladina rybníka je na stejné úrovni jako strouha, při jarním tání 

dochází k zaplavení okolních luk. U Michálků vzniká velké jezero. V minulosti proběhla 

kontrola ze Životního prostředí, ti situaci dle slov p. Šimáka nepovažovali za důležitou. P. 

Holoubek se informoval u Povodí Vltavy, kde mu bylo řečeno, že by se měl o koryto potoka 

starat vlastník pozemku což je v dotčeném úseku majoritním vlastníkem město JH a tudíž je 

nutné dát požadavek na vyčištění tam.                                                                                                               

Ad3) Odstranění starých topolů podél toku Radouňského potoka – požadavek předkládán městu 

každoročně několik let. Topoly přispívají k zanášení toku potoka a zvyšují pravděpodobnost 



záplav. Požadavek projednáván se Službami města JH, odborem majetkoprávním, odborem 

životního prostředí. Momentálně se čeká na vyjádření k žádosti o povolení pokácení 5 ks topolů 

na pozemku ZD Rodvínov iniciovanou panem Křížem. Při podání této žádosti p. Holoubkem 

bylo vzneseno na odboru ŽP, že se k žádosti připojí i ostatní poničené topoly na pozemku města 

JH  . K definitivnímu schválení souhlasu k pokácení topolů by mohlo dojít do konce března. 

Ad4) Plánované dokončení 2. etapy chodníku od horní autobusové zastávky k odbočce na 

Drahýšku. Byly domluveny výměny pozemků města JH s p. Michálkem a p. Zavadilem. Návrh 

na zahájení stavby prošel Radou města JH, čeká se na schválení zastupitelstva, dále Územní 

rozhodnutí a úpravy v projektové dokumentaci. Předběžný odhad zahájení stavby – srpen 2019. 

V letošním roce bude dále podána žádost na výstavbu 3.etapy chodníku od odbočky na 

Drahýšku dále ke spodní zastávce směrem na J.Hradec . Do projektu by bylo vhodné zahrnout 

zpevnění problémové stráně se zábradlím na pozemku p.č. 1849/1 k.ú.D.Radouň. 

Ad5) Opravy místních komunikací – požadováno opakovaně několik let. Opravy komunikací 

se odvíjí od výstavby kanalizace, která je velice nákladná. P. Šimák vysvětluje, že pro město je 

schůdná cena 350 tisíc/osobu, odhadované náklady jsou však 500 tisíc/osoba. Město může žádat 

o dotace, je však potřeba, aby byl hotový projekt v okamžiku, kdy budou žádosti o dotace 

vypsány. Bude dán požadavek městu JH na vypracování projektu kanalizace a apelováno na 

jeho zhotovení.  

Ad 6) Možnost vybudování naučné stezky za potokem, kde historicky cesta již vedla od Šmídů 

k Zemanům p.č.1850/2 a 135/1 v k.ú. D.Radouň (biokoridoru Radouňského potoka), instalace 

laviček. Zahrnuto do požadavků městu již minulý rok, zatím neřešeno 

Ad7) Osvětlení obce – opakovaně požadována instalace pouliční lampy u Hrbků a kolem 

vybudované části chodníku, městem JH přislíbeno, dosud však neprovedeno. Nově požadavek 

instalace osvětlení v „chatové oblasti“ směrem k rybníku Hons 

Ad8) Zvážení obnovy a vyčištění rybníka nazývaného ,,koupaliště“ neboli „Za Karkulkou“ 

p.č.3702 v k.ú.D.Radouň v minulosti využívaného jako koupaliště pro děti. Bude zařazeno 

mezi požadavky občanů městu, kdy je třeba využít období nepropachtování. (v současné době 

není rybník pronajmut z důvodu havarijního stavu výpustě a hráze – nutná oprava)  

Ad9) Kulturní a sportovní akce – 17.8.2019 se uskuteční tradiční pouťové odpoledne, hudební 

doprovod předběžně zajištěn. Město JH jako každoročně zapůjčí skákací hrad a pivní sety, bude 



vyzvednuto v pátek 16.8. Během dne budou probíhat na multifunkčním hřišti sportovní turnaje 

pro děti i dospělé.  O občerstvení se postará Pavel Hrubý 

V sobotu 11.5.2019 proběhne na hřišti tradiční jarní nohejbalový turnaj místních týmů.  

O finanční příspěvky na sportovní a kulturní akce je možné město JH žádat do 20.3.2019.  

Multifunkční hřiště – bude podána žádost na výměnu povrchu za umělý místo stávající 

nevyhovující prosívky. 

Ad10) Dary jubilantům- p. Havlíček, který své jubileum oslavil 26.2.2019 byl v té době 

hospitalizován v nemocnici. Momentálně je již doma. Pí Šindelářová domluví náhradní termín 

gratulace  

Ad 11) Dotazy a připomínky občanů:  

p. Zajíc se ptá, zda by mohly být pokáceny duby u nich před barákem. P. Holoubek odpovídá, 

že k jejich pokácení dojde nejpravděpodobněji během výstavby druhé fáze chodníku 

p. Pavlík. se ptá na možnost vyčištění potoka ve spodní části vsi, kde také při záplavách dochází 

k zatopení okolních luk a nemovitostí. p. Šimák odpovídá, že toto momentálně není zadáno 

v požadavcích, ale vyčištění horní části potoka, rozšíření propusti u Michálků a vybudování 

bezpečnostního přelivu by mělo vést k regulaci průtoku i ve spodní části. P. Novák se ptá na 

možnost zkapacitnění koryta potoka. P. Šimák odpovídá, že toto by bylo pravděpodobně velmi 

nákladné a je zde opět problém s tím, že potok má více majitelů. V nedávné době došlo 

k vyčištění potoka ve spodní části obce, ale nebylo provedeno až k navazujícímu rybníku 

v soukromém vlastnictví což omezuje průtok a dochází k navyšování hladiny směrem do obce.     

P. Novák se ptá na výstavbu kanalizace, kterou považuje za stěžejní požadavek obce městu. 

Žádá o apelování na zhotovení projektu, který by byl připraven v případě vypsání dotací. Bez 

hotového projektu nemůže město o dotace žádat. P. Holoubek odpovídá, že bude zařazeno do 

požadavků občanů městu. Stejně tak bez projektu nevíme, kterých komunikací se ČOV dotknea 

kterých ne, tudíž nevíme, které komunikace se můžou kvalitněji opravit.  

Zapsala: Ing. Kateřina Hudziecová 

Kontroloval: Pavel Šimák, Bc. Martina Zemanová 

Schválil: Petr Holoubek 



 


