
Zápis ze schůze Osadního výboru v Dolní Radouni ze dne 19.9.2019 

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

Věra Šindelářová, Pavel Šimák, Pavel Hrubý, Bc. Martina Zemanová, Ing. Kateřina 

Hudziecová,  ( Marcela Bočková – omluvena ) 

 

 Program: 

1) Podněty pro investice na rok 2020 předané městu JH 

2) Vyčištění koryta potoka 

3) Oprava Božích muk směrem na Drahýšku 

4) Žádost J.Stejskala o zakoupení pozemku č….. 

5) Stavba bezpečnostního přelivu 

6) Podněty a připomínky občanů 

7) Vyúčtování dotace města na chod OV Dolní Radouň 

Ad1) Předseda OV Petr Holoubek předal městu JH 4 žádosti o investice pro rok 2020 

a) Návrh na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu kanalizace v obci 

b) Návrh na vybudování naučné stezky/biokoridoru od Šmídů ke Koubkům (celý úsek 

patří městu JH) + výsadba ušlechtilých dřevin kolem stávajícího chodníku 

c) Návrh na výměnu stávajícího povrchu multifunkčního hřiště za povrch umělý 

d) Návrh na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu 3. etapy chodníku 

Martina Zemanová navrhuje zařazení páté žádosti – Návrh na vybudování zázemí pro akce 

dětí i dospělých (společenského domu). Důvodem jsou zcela nevyhovující podmínky 

současné klubovny v prostoru bývalé hasičárny. Chybí toalety, tekoucí voda, je zde vlhko, 

plíseň, myši … Prostor pro akce je velmi malý. Ostatní členové OV se zařazením požadavku 

souhlasí. 

Ad2) Vyčištění koryta potoka – Petr Holoubek sepíše a odešle žádost na Povodí Vltavy 

s cílem získat vyjádření, jakým způsobem je možné stávající situaci řešit. Se zástupci města 

J.Hradec byla žádost na vyčištění potoka opakovaně řešena. Pozemky koryta Radouňského 

potoka má více vlastníků přičemž majoritním vlastníkem je město J.Hradec. 

Ad3) Petr Holoubek osloví možného zhotovitele o vyčíslení nákladů na opravu Božích muk 

směrem na Drahýšku, cenovou nabídku následně předloží městu JH 



Ad4) p. Jaroslav Stejskal podal žádost na město J.Hradec o možnost koupě pozemku p.č. 257 

v k.ú. Dolní Radouň.  Všichni členové OV s prodejem dotčeného pozemku souhlasí. 

(pozemek je neudržován a zarostlý náletovými dřevinami) 

Ad5) Ještě během letošního podzimu by měla být zahájena stavba bezpečnostního přelivu 

Návesního rybníka. Od pí. Langerové přišla informace, že již byla vybrána firma, která stavbu 

realizuje. Cesta přes most směrem na Drahýšku bude po dobu stavby uzavřena, objížďka 

povede přes město JH, pro cyklisty pak kolem Návesního rybníka. Město JH by mělo zajistit 

průchodnost této cesty. Pavel Hrubý (člen mysliveckého spolku DR, který má rybník 

propachtovaný) žádá o upřesnění termínu zahájení stavby, aby bylo možné stanovit datum 

výlovu rybníka 

Ad6)  Z dalších požadavků občanů: 

a) Občanům obce se nelíbí přístup nájemců k údržbě Horního návesního rybníka. 

Kolem prostoru rybníka není posečeno, je zde nepořádek. P.Holoubek zvažuje 

možnost nafotit a odeslat městu podnět k nápravě. Jelikož se jedná o rybník v centrální 

části obce, měl by být dobře udržován.  

b) P. Šimák upozorňuje na nelogické ceny jízdného pro školáky, kdy autobusy jezdící 

přes Dolní Radouň jsou zařazeny do Integrované dopravy města JH a platí tak vždy 

cena 10Kč pro všechny. Ze vzdálenější Kostelní Radouně však děti jezdící do školy 

stejným autobusem platí pouze 4Kč. P. Holoubek vysvětluje, že pokud dítě jedoucí 

z DR jezdí do školy na opačném konci města, vystačí mu jízdenka za 10Kč, zatímco 

dítě jedoucí z Kostelní Radouně si k jízdence za 4Kč musí ve městě koupit další za 

10Kč 

Ad7) Vyúčtování dotace – členy OV byla zrekapitulována vyčerpaná část dotace od města JH 

na chod OV a stanoven plán čerpání zbylých peněz. Z poskytnutých 10 000 Kč bylo již 

utraceno a proplaceno 5 717 Kč 

Závěrem předseda OV Petr Holoubek děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění 

Pouťového odpoledne, od občerstvení, přes zábavu, muziku po zázemí a Marcele Bočkové za 

poutavou fotoprezentaci z minulosti i současosti obce Dolní Radouň 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Hudziecová 


