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Informace č.10 – Pozemek u zastávky
30.10.2019
Pozemek u autobusové zastávky p.č.23, zapsaný na LV č. 21 se stal na základě darovací smlouvy ze
dne 13.9.2019 majetkem obce.
Všem dárcům děkujeme.

Informace č.11 - Snížení intenzity dopravy na komunikacích obce
1.11.2019
Z dotazníkového šetření v červenci 2019 vyplynul požadavek občanů na zklidnění dopravy v obci.
Problematikou vysoké intenzity dopravy na místních komunikacích obce (především ulice zámek - hotel)
se zabývalo již předchozí vedení obce a to instalací přejezdového prahu u domu č.p.25, instalací
značek "průjezd zakázán" a "omezení rychlosti na 20km".
Vzhledem k tomu, že řidiči nemají respekt k těmto dopravním značkám, bylo zvoleno úplné uzavření
komunikace u č.p.8 instalací pevné překážky a osazením značek slepá ulice.
V současné době se řeší povolení (policie ČR již vydala souhlas) a v průběhu 11/2019 předpokládáme
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realizaci opatření.
Toto řešení bylo navrženo a projednáno při tvorbě dopravní koncepce se všemi zájemci o tuto
problematiku a bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12.9.2019. Dopravní koncepce je dostupná na
http://www.obecradesin.cz/uzemniplan.
Hlavním důvodem je omezení průjezdné dopravy, kdy někteří řidiči si přes obec pouze zkracovali cestu
od Bobrůvky směrem na Bohdalec a Podolí a též zamezit průjezdu dle navigací od Bohdalce na hotel k tomu slouží hlavní silnice. Tímto řešením jsme vyšli vstříc občanům, kteří požadovali vyřešit tento
problém a zároveň věříme, že se výrazně zvýší bezpečnosti na komunikacích v obci, kde by nadměrná
intenzita dopravy v obytné zóně mohla vést i k nehodám.
Zastupitelé na základě výsledků dotazníkového šetření začínají řešit otázky dopravy v obci na více
frontách – jako ilustraci dokládáme kopii dopisu odeslaného datovou schránkou 30.10.2019 na
Ředitelství silnic a dálnic Jihlava. Kopii si můžete stáhnout zde.
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Informace č.12 - Informace starosty k aktuálním tématům
2.11.2019
Na jednom spřáteleném serveru jsem se dočetl, že obec neodsouhlasila rozšíření stávající ČOV.
Dovolte mi se k tomuto tématu také krátce vyjádřit a trochu doplnit informace, které nejsou na
spřáteleném serveru uvedeny.
Je pravda, že jsem neodsouhlasil rozšíření ČOV. Vedou mě k tomu dva zásadní důvody, proč jsem to
neudělal.
První důvod je ten, že možná bude obec v budoucnu potřebovat pozemek pro čerpací stanici odpadních
vod pro uvažovanou novou obecní ČOV. V současné době je jediný možný pozemek ve vlastnictví
obce, který je vhodný pro instalaci čerpací stanice v prostoru stávající ČOV.
Pro čerpací stanici bude potřeba asi 15 – 20 m2 plochy.
Pokud bych nyní odsouhlasil rozšíření ČOV na uvažovaném pozemku, mohl bych obec dostat do
situace, že již nebude kam umístit čerpací stanici.
Tento nedostatek s pozemkem se budu snažit vyřešit odkoupením části pozemku přiléhající k ČOV.
Jednání s vlastníkem pozemku jsou již naplánována. Pokud dojde k odkoupení ve prospěch obce, bude
tento bod vyřešen.
Druhý důvod, proč jsem neodsouhlasil rozšíření stávající ČOV, je ten, že se jedná o vodohospodářské
dílo, které podléhá stavebnímu řízení u příslušného vodoprávního úřadu.
Dosud jsem od provozovatele ČOV neobdržel projektovou dokumentaci, ačkoliv jsem ho žádal o
poskytnutí této dokumentace. Byly mi zaslány pouze katalogové listy uvažované ČOV a situační nákres.
Nejsem dosti erudovaná osoba, abych mohl objektivně posoudit, zda tento typ ČOV bude plně splňovat
svými technickými parametry potřeby hotelu, pivovaru a obce. Toto posouzení musí udělat odborně
způsobilý projektant v rámci projektové dokumentace.
Pokud bude vyřešen bod s pozemkem a dostanu projektovou dokumentaci, jsem připraven ihned
zařadit intenzifikaci stávající ČOV na jednání zastupitelstva obce.
Všechny tyto informace jsem již s provozovatelem ČOV konzultoval.
Dále jsem se na spřáteleném serveru dočetl, že se nebude hrabat listí pomocí brigádníků. Tato
informace se nezakládá na pravdě. Počítám s tím, že hrabání listí proběhne v podobném duchu jako
každý rok.
Tzn. pomocí brigádníků, kteří mě mohou kontaktovat, abychom se dohodli a 23.11.2019 za pomoci
občanů a členů SDH Radešín.

Radek Chocholáč
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Obec Radešín Vás zve na zájezd

ADVENTNÍ OLOMOUC

Cena cca 350,- Kč/osobu (po vyúčtování bude případný rozdíl vrácen).
Odjezd 14.12.2019 ve 13.00 ze zastávky Radešín, příjezd do Olomouce cca 15.00.
Odjezd z Olomouce 19.30, návrat cca 21.30.
Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit zálohu do 22.11.2019 u Radka Chocholáče.
(tel.:732 704 992, e-mail radekchocholac@seznam.cz).

