
Zápis ze schůze Osadního výboru v Dolní Radouni  

ze dne 12.12.2019 

konané v kanceláři provozovny Dolní Radouň 57 

 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    

 

 Program: 

1) Investice v obci zahrnuté v rozpočtu města JH pro rok 2020 

2) Úpravy autobusové zastávky „U školy“ 

3) Spolkový dům 

4) Vyúčtování zbývajících dokladů 

5) Připomínky občanů 

Ad1) Předseda OV Petr Holoubek seznámil členy OV s investicemi zahrnutými v rozpočtu 

města JH pro rok 2020. Na jaře by měla být zahájena stavba nového přepadu Návesního 

rybníka. Měla by proběhnout opakovaně odkládaná výstavba druhé etapy chodníku a 

zpracována projektová dokumentace etapy třetí 

Ad2) V souvislosti se zahájením stavby druhé etapy chodníku bychom rádi požádali o úpravu 

stávajícího stavu autobusové zastávky „U školy“, která byla vybudována v roce 2016 po 

zbourání zastávky předchozí. V současné době se autobusy přijíždějící od Jindřichova Hradce 

nedokážou vytočit směrem k zastávce, staví proto na zpevněném plácku před budovou bývalé 

školy. Domníváme se, že nejjednodušším řešením by bylo podél budovy školy vybudovat 

chodník pro výstup až k odbočce „k Drachovským“, kde by autobus od Jindřichova Hradce 

zastavoval i nadále a také odstranění ostrůvku mezi budovou školy a zastávkou, čímž vznikne 

dostatečný prostor pro auta objíždějící autobus. Nebude tak nutné zasahovat do plochy zeleně 

vedle dřevěného altánu, která je hojně využívána pro kulturní i dětské akce, ani do nově 

vybudovaného parkoviště pro auta. 

Ad3) Mezi investiční požadavky městu bychom rádi zařadili výstavbu Spolkového domu/ 

zázemí pro akce dětí i dospělých. Stávající klubovna pro děti je zcela nevyhovující. Chybí 

toalety, tekoucí voda, je zde velmi vlhko, vše plesniví, jsou zde myši, vchod ústí přímo do 



silnice, prostor pro akce je velmi malý. Realizace by byla možná jako rekonstrukce současně 

využívané budovy hasičárny s tím, že vchod by byl ze zadní části směrem od hospody do patra, 

kde by bylo možné vytvořit požadované zázemí pro konání akcí, ve spodní části s vchodem 

směrem do silnice by mohly být zachovány skladovací prostory. 

Ad4) Vyúčtování dotace – členy OV byla zrekapitulována vyčerpaná část dotace od města JH 

na chod OV. Z poskytnutých 10 000 Kč bylo již utraceno a proplaceno 9588 Kč 

Ad5)  Z dalších požadavků občanů: 

a) P. Starý žádá o umístění lampy pouličního osvětlení na parcelu č. 1849/9, případně 

na parcelu č. 257. Má zde trvalé bydliště 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Hudziecová 


