Zápis schůze OSADNÍHO VÝBORU V RADOUNI
dne 2. května 2019
•

PŘÍTOMNI: Kratochvíl Josef
Labuť Zdeněk
Gurišová Radka Dis.
Nováková Hana
Ing. Valeš Jan
Urbánek Jiří

•

HOSTÉ: Srba Milan
Flanderka Radek (zvolený mluvčí za občany Radouně stavba nového chodníku směr Čakovice)

•

ÚVOD: - zahájení schůze
- předseda OV podal informaci o zasedání zastupitelstva
města Štětí 25.4.2019
- hosté Srba Milan a Flanderka Radek přišli oznámit OV,
že obdrželi projekt na nový chodník ve směru na Čakovice,
dále k tomu mají připomínky – žádají o zachování odtokového
kanálu a změnu šířky plánovaného chodníku (v projektu šířka
1,5m ) na 1,2m

•

NÁVRH: - starosta Města Štětí Mgr. Tomáš Ryšánek oznámil
zamítnutí bezdoplatkové zóny na určité domy v obci (žádné
stížnosti od občanů Radouně), nově podaná žádost o
bezdoplatkovou zónu na celou obec Radouň
- Město Štětí má územní rozhodnutí, co se týká
kanalizace v obci, realizace projektu rok 2019
- v obci je možnost založení nových spolků (čerpání
dotací a grantů)
- Město Štětí plánuje na obce nové elektronické úřední
desky
- Město Štětí chce zvelebovat svoje přilehlé obce,
probíhá realizace projektu na revitalizaci návsi v Radouni,
OV by rád obnovil rybník v obci (hlasovalo 6, pro 6, proti 0,
zdrželo se 0), provedení revitalizace 1-4 roky
- Obec Čakovice zařídila s povodím Ohře čištění potoka
v jejich obci, OV Radouň má stejný záměr, proto zajistíme
čištění i pro naší obec
- plán Města Štětí na dalších 5-8 let – údržba polních
cest, sběrný dvůr v obci, přechody
- žádost o převedení parcely 1657/1 (Státní pozemkový
úřad) do vlastnictví Města Štětí, jedná se o polní cestu z
Radouně směr kanál a Bora

- žádost o opravu betonového pasu z hlavní silnice na
pozemek 1666/1 (vjezd od hřiště), tento pas byl přerušen,
když se dělalo nové osvětlení, hrozí poničení osobních
automobilů
- v květnu bude dopravní komise projednávat radary ze
směru od Štětí a ze směru od Hoštky
- žádost o umístění dopravní značky zákazu stání v
radouňském kopci v obou směrech (ze vsi od stodol po odbočku
na hřiště), úzký prostor, zvýšený provoz a neustále zde
stojící automobily
- žádost o opravu nového povrchu silnice směr Chcebuz,
v některých místech v obci se drolí
- žádost o opravu sochy sv. Floriána včetně nápisů, je
to socha v obci
- žádost o vyřešení problému s židovským hřbitovem
- žádost o vybudování stožáru na obecní vlajku na
pozemku 7/1
- žádost o doplnění prvku na dětské hřiště (kolotoč),
zrušení řetězu a místo něho dodělat vysouvací pole nebo vrata
(u řetězu hrozí nebezpečí úrazu)
- žádost o závory na polní cesty – proti černým
skládkám
- žádost o odstranění nakloněného stromu směr Křešov,
ohrožuje chodce a automobily
- žádost o zasazení dvou kdouloní obecných (náves nebo
pod sochou sv. Floriána)
- stížnost na občany z domu č.p.92 opět rozebírají
auta, nepořádek na dvorech, špatné životní prostředí
- žádost o odstranění odpadu po akci „Ukliďme Česko“ v
lomu u kanálu (již provedeno)
•

ZÁVĚR: - volná diskuze

Zapsala: Radka Gurišová Dis.

