
ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE OBČANŮ DOLNÍ RADOUNĚ ZE DNE 25.1. 2019 

Místo konání: sál hospody na Kopečku v Dolní Radouni 

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

                 Občané Dolní Radouně v počtu 39, hosté: MgA. Sabina Langerová – zástupce města 

Jindřichův Hradec pro správu záležitostí Dolní Radouně. 

Program: 1) Úvodní slovo předsedy OsV p. Šimáka, představení MgA. Langrové (kontakt na paní  

                      Langrovou je: napisu.sabine@gmail.com) 

                  2) Potřeby obce na r. 2019 – předány městu JH 16.8.2018 

                  3) Volby nového osadního výboru, volba předsedy osadního výboru 

                   4) Dotazy a připomínky občanů  

 

  1)Úvod, přivítání občanů a zhodnocení práce v roce 2018 

Byla prováděna běžná údržba obce, tj. sečení trávy, zametání komunikací, zimní údržba a posyp, dále 

opravy místních komunikací recyklátem, nebo asfaltem, kontroly osvětlení. Podařil se provést přístup 

na vybudovaný chodník podél sportovního hřiště z druhé strany na 2 místech. Byla zhotovena 

bezpečnostní lávka na manipulaci a čistění česel u Dolního návesního rybníku. 

2) Potřeby občanů, které se nedaří řešit, a které přetrvávají v požadavcích i několik let: 

- Dokončení výstavby chodníku od horní autobusové zastávky k odbočce na Drahýšku 

- Opravy místních komunikací asfaltem nebo recyklátem (dle potřeby) – zejména část místní 

komunikace po hrázi rybníka Hons až k výjezdu na Kostelní Radouň 

- Osvětlení obce – potřebné úpravy domluveny – zejména instalace nových svítidel u 

vybudované části chodníku, instalace 1 ks osvětlení u Hrbků -  nikoli však provedeny 

- Zvětšit propust u Michálků z potoka do Dolního návesního rybníka, aby při velké vodě 

nedocházelo k zatopení okolních luk 

- Oprava cesty od Šmídů k Zemanům (p.č. 104/2 a 135/1) – vybudování naučné stezky o 

biokoridoru Radouňského potoka (zpráva OŽP byla přiložena), instalace cca 2 laviček… 

- Odstranění přestárlých topolů okolo potoka – požadováno každoročně, již několik let, 

požadavek projednáván zároveň se Službami města JH, odborem ŽP JH i odborem 

majetkoprávním, odstranění PŘISLÍBENO!! 

- Čistění a frézování struh okolo komunikací – stále není prováděno a dochází k podmáčení 

cest a okolních pozemků 

- Dobudování bezpečnostního přelivu Dolního návesního rybníka. 

 

TYTO POŽADAVKY byly zaslány Městu JH 16.8. 2018 

     



     V r. 2018 osadní výbor pogratuloval a předal dárkové koše 6 občanům naší obce 

k narozeninám. 

     Na závěr projevu předsedy p. Šimáka poděkoval všem organizacím i jednotlivcům za celoroční 

práci na akcích pro obec, s dětmi, za sponzorské dary finanční i jiné… 

3) Volby nového osadního výboru 

Přítomným občanům byly rozdány hlasovací lístky s patnácti kandidáty, dále byli seznámeni 

s pravidly voleb, možností zaškrtnout max. sedm kandidátů. Po dokončení hlasování p. Holoubek 

Petr, p. Hrubý Pavel a paní Marcela Bočková provedli sčítání hlasů. 

Nový osadní výbor: 

Petr Holoubek             32 hlasů 

Věra Šindelářová         30   „ 

Pavel Hrubý                  26   „ 

Kateřina Hudziecová    22  „ 

Pavel Šimák                    21  „ 

Martina Zemanová        21  „ 

Marcela Bočková            21  „ 

Předsedou OsV Dolní Radouně byl zvolen pan Petr Holoubek, nar. 6.10.1973, tel.: 

+420 777 550 770, holoubekp@email.cz. 

 

4) Dotazy a připomínky občanů: 

: paní Straková: „Bylo by možné obnovit rybník „Za Karkulkou“ jako koupaliště pro děti?“ , 

odpovídá p. Šimák, p. Hrubý: „Stojí to jistě za pokus, v letošním roce končí pronájem rybníka, 

jeho další osud je v rukou města JH, dotaz bude předán.“ 

: pan Beránek: „Kdy zmizí kontejnery u odbočky na Drahýšku, z výjezdu není vůbec vidět nalevo, 

kde jsou kontejnery umístěny?“, odpovídá p. Šimák: „Budou odstraněny a umístěny jinde 

s výstavbou části chodníku.“ 

: pan Vejsada: „Kdy bude chodník?“, odpovídá p. Šimák: „Kvůli neochotě pana Zdeňka prodat cca 

10 m pozemku u silnice, byla akce chodník zastavena. Ten skončí před tímto pozemkem a bude 

pokračovat zase až za ním, čili bude v tomto místě přerušen. Dále občané Michálek a Zavadil 

chtějí pozemky u silnice nikoli odprodat, ale směnit s městem JH. Všechny tyto změny měly za 

následek nutnost zpracování nového projektu, změn v územním plánu, nového stavebního 

povolení, tzn. celá akce se zdrží. Výstavba tak započne na konci letošního roku, nebo v roce 

příštím.“ 
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: paní Straková: „Doplnit chybějící dopolední autobusový spoj?“, odpovídá p. Šimák: „Jedná se o 

dotaz každoročně se opakující. Je nutná intervence občanů a to v provedení výzkumu, v který den 

a čas spoj nejčastěji postrádají a na základě této informace a zjištění nejčastěji se shodované 

potřeby bude teprve zformulována konkrétní žádost. Výzva občanům: sdělujte své návrhy 

konkrétním osobám v OsV, či je nechávejte v hospodě.“ 

 

 V letošním roce připadne životní jubileum těmto  6 občanům: 

Havlíček Josef, Kosová Jaroslava, Zimmermanová Anna, Košlerová Jaroslava, Schmiedová Alena, 

Hrubá Helena. 

Dosavadní Osadní výbor děkuje občanům za účast, spolupráci, důvěru a nový Osadní výbor 

děkuje též za důvěru a zve občany s případnými návrhy či problémy na schůze OsV v průběhu 

roku. 

 

V Dolní Radouni dne 25.1 2019, zapsala Marcela Bočková  

Za osadní výbor Pavel Šimák 

 


