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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

PO 8.30-12.00 13.00-17.00 hod. 
ST  8.30-12.00 13.00-17.30 hod. 

 

 

STAROSTA OBCE - ING. JAROSLAV KADLČÍK 
starosta@radostice.cz 

 

MÍSTOSTAROSTA OBCE - JAROSLAV DVOŘÁK 
mistostarosta@radostice.cz 

*************************************************************** 
 PO 8.00-12.00   13.00-17.00 hod. 
 ST  8.00-12.00   13.00-17.30 hod. 

 
PODATELNA – EVA URBANOVÁ 

podatelna@radostice.cz 
 

POKLADNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 
pokladna@radostice.cz 

 
OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 

VODA - číslo účtu: 43-1287520277/0100 
Tel.:  547 225 425 

 

*************************************************************** 
Obecní knihovna je otevřena každou středu od 13.00 do 18.00 hod. 
 
Cvičení v místní sokolovně: 
RELAXAČNÍ CVIČENÍ - každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod. 
PILATES – každé úterý od 19.00 do 20.00 hod. 
CVIČENÍ NA BALONECH – každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. 
 
*************************************************************** 
 
 
Vydala Obec Radostice, dne 20. 9. 2018, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: 
Barbora Prokešová, Alena Ondrášková, Jana Davidová, Jitka Kadlčíková, Zuzana 
Dvořáková. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz  

                  RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 

mailto:starosta@radostice.cz
mailto:mistostarosta@radostice.cz
mailto:podatelna@radostice.cz
mailto:pokladna@radostice.cz
http://www.radostice.cz/
mailto:pokladna@radostice.cz


 

SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení spoluobčané,     
v posledním čísle zpravodaje Vás seznámím s plněním volebního 
programu (Programového prohlášení zastupitelstva obce 
Radostice) za období od listopadu 2014 do září roku 2018 a to dle 
hlavních programových cílů. Zastupitelstvo obce Radostice 
vyjádřilo tímto prohlášením společnou vůlí dosáhnout při výkonu 
veřejné správy obce jejího všestranného rozvoje a stanovilo si tyto 
priority.                                                                                                                                 
 
PROGRAMOVÉ CÍLE: 
 
ŠKOLSTVÍ 
zabezpečíme rozšíření kapacity mateřské a základní školy pro naše 
děti 
splněno přístavbou budovy ZŠ a navýšením kapacity MŠ  
 
budeme pokračovat ve využití dotace na zateplení a změnu 
vytápění budovy školy  
splněno s celkovými náklady 10.481.477,-Kč, z toho s využitím 
dotace ve výši 3.457.311,-Kč 
 
budeme aktivně podporovat rozvoj mimoškolních aktivit dětí a 
mládeže s ohledem na možnosti využití stávajících zařízení 
částečně plněno ve spolupráci s T.J. Sokol Radostice 
 
Nad rámec programových cílů bylo vybudováno: 

 dětské hřiště na zahradě základní školy 2.144.686,-Kč 
s dotací 1.878.512,-Kč 

 sportovní hřiště na dvoře ZŠ s náklady 371.894,-Kč      
 opravy schodišť u ZŠ a vybudování nového chodníku k ZŠ 
 realizace stříšky na bočním schodišti u vchodu do MŠ 

 
 
 



 

KULTURA 
budeme podporovat kulturní a sportovní akce v obci 
splněno – naše obec podporuje veškeré akce 
 
budeme podporovat organizovaný sport 
splněno – přispíváme na činnost T.J.: 
      2015 – 30.000,- Kč 
      2016 – 35.000,- Kč 
      2017 – 142.500,- Kč 
      2018 – 245.000,- Kč    
 
podpoříme chovatele, zahrádkáře, myslivce popř. další spolky v 
jejich veřejně prospěšné činnosti 
splněno – každoročně přispíváme na základě žádostí na jejich 
činnost:      2015 – 28.500,- Kč 
      2016 – 38.000,- Kč 
      2017 – 53.100,- Kč 
      2018 – 61.500,- Kč 
 
Nad rámec programových cílů byla zrealizována: 
• obnova vybavení obecní knihovny vč. počítačové techniky 
 59.642,-Kč s dotací 35.000,-Kč 
• umožněno setkání seniorů v zasedací místnosti OÚ                                                                           
Všechny vynakládané finanční prostředky jsou v souladu se 
zákonem a jsou poskytované na základě veřejnoprávních smluv. 
 
INFRASTRUKTURA, POŘÁDEK NA OBCI, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
zajistíme provedení opatření k ochraně majetku občanů a obce při 
přívalových deštích (protipovodňová opatření) 
splněno částečně - je vypracována dokumentace k  realizaci 
poldru 
 
zahájíme projekční a přípravné práce na rekonstrukci inženýrských 
sítí v obci, splaškové a dešťové kanalizace 
splněno – byla zahájena I. etapa rekonstrukce kanalizace 



 

v návaznosti na rekonstrukci inženýrských sítí dořešíme problémy 
s parkováním osobních automobilů v ulicích Hlavní a Prostřední 
plněno částečně – je vypracována dokumentace k řešení  ulice 
Prostřední (probíhá stav. řízení)  
  
Nad rámec programových cílů bylo provedeno: 
• likvidace bioodpadů: 
• štěpkovač     731.252,-Kč s dotací ve výši 628.368,-Kč 
• kompostéry  536.820,-Kč s dotací ve výši 461.224,-Kč 
• výměna uličního osvětlení 1.389.517,-Kč s dotací ve výši 
 684.692,-Kč – snížením energetické náročnosti dojde k  roční 
 úspoře 59,2% z celkových nákladů,  
 což činí 130 533,- Kč/rok.  
• úpravy okolí místního hřbitova vč. vybudování  parkovací 
 plochy   
• úpravy tzv. Drátařovice na plochu veřejné zeleně  
• revitalizace bývalého sadu a osázení stromky, úpravy  luk 
 na Řičinech 
• úpravy účelových komunikací proti větším dešťovým 
 srážkám 
• probíhají práce na změnách územního plánu obce 
 (řešení extravilánu, biokoridory apod.) 
• vydáno územní rozhodnutí k realizaci „Prodloužení 
 chodníku směrem na Prštice“ 
• je vypracovaná studie „Zklidnění průtahu silnice 
 III/15260“ včetně řešení autobusových zastávek  
 
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST 
budeme vytvářet podmínky pro lepší poskytování služeb ve 
spolupráci s lékaři 
nesplněno – nelze zajistit pro zákonné překážky (elektronická 
evidence pacientů, e-recepty) 
 
zajistíme vypracování studie pro výstavbu domu pro seniory 
splněno – je ve fázi stavebního řízení (podána žádost o dotaci) 



 

BYDLENÍ 
ve vazbě na schválený územní plán obce zabezpečíme  vypracování 
studie v lokalitě na ulici Hlavní směrem na Prštice 
splněno – studie je zpracována a schválena odborem výstavby 
MěÚ Šlapanice 
 
vstoupíme do jednání s majiteli pozemků v lokalitě pod hřbitovem 
tak, aby bylo možné zahájit výstavbu RD dle již  schváleného 
územního plánu obce  
splněno částečně – realizace RD vázne na financování 
inženýrských sítí a dohodě vlastníků pozemků 
 
 
OBECNÍ ÚŘAD, EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ 
rozšíříme informovanost občanů z jednání a činnosti zastupitelstva 
pravidelně zveřejňováno (byly realizovány nové webové 
stránky obce) 
 
zprůhlednit využití obecních financí a hospodaření s nimi, 
zveřejňovat plán a průběžné hospodaření s obecním majetkem na 
webových stránkách obce 
splněno - pravidelně zveřejňováno 
 
zveřejňovat obecní smlouvy na internetu                                                                                           
splněno dle zákona 
  
informovat veřejnost o všech plánovaných aktivitách v obci, 
naslouchat přání spoluobčanů, sbírat jejich podněty k dění v obci 
splněno – využívá se úřední desky, webových stránek obce, 
veřejných zasedání     
                                                                               
zastupovat všechny občany naší obce stejným dílem,  
neupřednostňovat vybrané skupiny 
splněno – obec neobdržela žádnou relevantní stížnost 
 



 

pečovat o kulturní a duchovní bohatství obce 
splněno – byly provedeny opravy křížků pod hřbitovem,   
u kostela, Na Návsi a pomníku padlých Na Návsi 
pořídil se nový křížek na hřbitově a byly upraveny  hřbitovní 
cestičky, byla provedena směna pozemku u  hřbitovní zídky 
za účelem její ochrany 
podíleli jsme se na opravě střešní krytiny na místním kostele 
 
chránit životní prostředí v obci a jejím okolí 
splněno – rozšířen prostor sběrného místa, posíleno množství 
kontejnerů na tříděný odpad     
                       
Dále bylo realizováno:                                                                                                                                
• oprava fasády budovy OÚ (tři roky od požáru) 
• nátěr zábradlí na průčelí budovy OÚ včetně výměny výplní                                                             
• byla provedena oprava a nátěry podhledů na budově OÚ 
• byla provedena oprava klempířských prvků na budově OÚ 
 (zatékání)                                             
• výměna sanity v budově OÚ 
• výměna elektrických ohřívačů vody v obecních bytech                                                                                   
• bylo pořízeno: traktor, travní sekačky, ruční nářadí apod.                                                         
 
Do majetku obce bylo zařazeno:                                                                                                                  
• hřiště kopané na Sirotku, kabiny, divácká tribuna                                                                             
• do vlastnictví obce bylo zakoupeno 46 549 m2 pozemků v 
 hodnotě 1.284.450,-Kč 
 
 
Číselné srovnání hospodaření obce s minulým volebním 
obdobím 
 
Stav v evidenci majetku obce ve finančním vyjádření:  

  k 31.12.2014   -   47 518 905,18 Kč               
k 30.06.2018   -   68 069 550,01 Kč 

             



 

Stavy běžných účtů: 
 Stav k datu     Běžný účet     Spořící účet Účet voda Kauce byty 
 
31.12.2014 

 
1.816.083,11 
 

 
10.588.846,77 

   
366.724,52 

        
66.297,85 

 
 

 Stav k datu     Běžný účet     Spořící účet      Účet voda Kauce 
byty 

 
31.12.2017 

 
4.095.564,09 
 

 
10.951.840,10 

    
1.986.433,79 

        
60.480,- 

 
Hospodaření obce – hospodářské výsledky v Kč 
rok rok rok rok 

2011 2012 2013 2014 
+ 

2.065.028,54 
+ 

2.328.756,82 
+ 

3.925.047,72 
+ 

 3.165.857,39 
 

rok rok rok rok 
2015 2016 2017 v ½ roku 

k 30.06.2018 
+ 

3.335.897,41 
+ 

4.500.035,77 
+ 

5.788.414,53 
+ 

 3.429.001,42 
 

 
Získané (čerpané) dotace: 
rok rok rok rok 

2011 2012 2013 2014 
265.556,- 448.5885,- 197.615,- 193.367,- 

 
rok rok rok rok 

2015 2016 2017 v ½ roku 
k 30.06.2018 

4.866,798,- 1.985.317,- 457.247,- 710.929,- 



 

Při každoročním přezkoumání (auditu) hospodaření naší obce, 
které se provádí 2x ročně, nebyla zjištěna žádná závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce v 
budoucnosti.  
 
V roce 2018 byl naší obci poskytnut úvěr z KB ve výši 13 900 000,-
Kč s pevnou fixní sazbou 1,17%, na krytí investičních výdajů na 
rekonstrukci I. etapy rekonstrukce kanalizace v ul. Prostřední.  
 
Pro úplnost uvádím předjednané dotace na naplánované záměry: 

- zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV                                                      
- realizace bytového domu pro sociálně slabší                                                           
- rekonstrukce ulice Prostřední (chodníky)                                                              
- zklidnění průtahu silnice III. tř. – řešení autobusových 

zastávek                        
- vybudování poldru u místního hřbitova                                                                  
- realizace biokoridorů dle navržených změn ÚP                                 

 
 
Vážení občané,    
                                                                                                                        
považoval jsem za svoji povinnost předložit Vám alespoň základní 
informace o plnění programového prohlášení současného 
zastupitelstva a předložit Vám alespoň základní údaje o 
hospodaření naší obce za minulé volební období a to včetně 
porovnání s volebním obdobím minulým. Činím tak mimo jiné také 
proto, že se veřejně diskutují nepravdivé informace o špatném 
hospodaření naší obce. Výše uvedená čísla dokumentují pravý opak 
a jasně prokazují, že přes všechny realizované cíle (investice) je na 
tom naše obec ve srovnání lépe.  
V této souvislosti jsem Vás také informoval v souladu se záměry 
naší obce, o možnostech získání finanční podpory (dotací) k jejich 
realizaci. Výše uvedené hodnocení a čísla související s plněním 
programového prohlášení zastupitelstva obce dokumentují, že se za 
uplynulé 4 roky udělalo kus poctivé práce a další je rozpracovaná. 



 

Pro další období jsou vytvořeny dobré podmínky pro uskutečnění 
stanovených cílů (záměrů) a to přesto, že bude od roku 2019 
splácen poskytnutý úvěr. Je vytvořena dostatečná finanční rezerva 
pro pokračování v započatém díle. To vše ale bude po další 4 roky 
již na novém zastupitelstvu a doufám, že bude pokračovat 
minimálně stejně aktivně jako v tomto končícím volebním období.                                                                                                                                                                                                       
 
Závěrem mně dovolte poděkovat Vám za přízeň v uplynulém 
volebním období. Bylo mi ctí pracovat po uplynulé čtyři roky pro 
Vás a pro rozvoj naší obce.                                                                                               
 
Přeji Vám šťastnou volbu při nadcházejícím rozhodování.    

Ing. Jaroslav Kadlčík – starosta 
 
 
 

Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům, 
kteří oslavili významná jubilea,  

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 

Pokud chcete svoje jubileum zveřejnit, zašlete nebo doneste nám 
podepsaný souhlas, na základě kterého bude Vaše jméno a jubileum 
zveřejněno. 
 

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VÝZVA RODIČŮM 
Vyzýváme rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili k účasti na 
vítání občánků. Vítání občánků je určeno pro děti s trvalým 
bydlištěm v obci Radostice, ve věku do jednoho roku, nebo 
s trvalým bydlištěm jednoho z rodičů v obci Radostice.   
Pokud chcete svoje dítě slavnostně přivítat mezi občany naší obce, 
zašlete nebo doneste nám: jméno a příjmení dítěte, datum jeho 
narození, jména a příjmení rodičů a adresu trvalého bydliště, popř. 
kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště. 



 

ČSCH ZO RADOSTICE  
 
Místní výstava drobného zvířectva 
se koná 
ve dnech 29. a 30. 9. 2018 
v chovatelském areálu 
„u Pištěkárny“ v Radosticích. 
 
V sobotu od 12.00 do 18.00 hod. 
V neděli od 8.00 do 16.00 hod. 

za ČSCH ZO, Jaroslav Dvořák 

 
 
ČZS ZO RADOSTICE 
V neděli 16. 9. 2018 zahrádkáři 
uspořádali výstavu ovoce a 
zeleniny spojenou s výrobky našich 
občanů a dětí navštěvující Pidizem. 
Nechyběla ochutnávka burčáku. 
Bohužel výstavu navštívilo jen 7 
radostických občanů.   
 
V pondělí 17. 9. výstavu navštívily 
děti z MŠ. Paní učitelka pověděla 
dětem o pěstování ovoce a 
zeleniny. Společně si všichni 
zazpívali a ochutnali sladká jablíčka 
a ještě sladší hrušky. 

 
V sobotu 13. 10. 2018 pořádáme zájezd, tentokrát je naším cílem 
Floria Kroměříž. Kdo má zájem se k nám přidat, přihlaste se u 
zahrádkářů. 

za ČZS ZO, Jaroslav Dvořák 

 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY  

,,Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme“ je odstartováno. Je tu 
nový školní rok 2018/2019, který jsme zahájili v naší školce 3. září 
s počtem dětí 34.  

Děkujeme místním zahrádkářům za krásnou výstavu a výbornou 
ochutnávku. Dětem moc chutnalo. 
 
Jelikož nám v září panuje krásné počasí, trávíme hodně času na 
školní zahrádce, kde se poznáváme s novými kamarády a paní 
učitelkami.  
 
První hry i vycházky si 
užíváme společně a 
dokonce jsme již stihli 
oslavit už pár narozenin.  
 



 

Abychom začali v plném proudu, zařádili jsme si se školáky na 
,,Malém rockovém koncertu“. 

za kolektiv MŠ Radostice, Zuzana Dvořáková 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

 
Radostičtí školáci, malí i velcí, děkují panu Miroslavu Peškovi 
z Prštic za nádherné překvapení, které na nás čekalo po 
prázdninách před školou. Děkujeme. 

za ZŠ, Drahoslava Drábková 



 

JEŠTĚ NĚCO K PEJSKŮM 
Každý majitel psa je zodpovědný za jeho chování. Ze své zkušenosti 
mysliveckého hospodáře vím, že někteří majitelé svých miláčků 
nedodržují pravidla, že pes musí být pod vlivem svého pána a pes 
v přírodě musí být na vodítku. Pokud je na volno musí mít náhubek 
a pán ho musí ovládat. Arogance, některých majitelů psů na 
upozornění, že tato pravidla nedodržují, je neskutečná. Co říci o 
paní, která vypustí na „Okrouhlíku“ svou smečku a ještě nehorázně 
řve, když svolává svoje neposlušné psy, kteří jsou samozřejmě bez 
náhubků. Nebo na člověka, který nechal svým psem potrhat srnče a 
zraněné nechal bez pomoci. Srnče jsem odvezl k MVDr. Pilerovi, 
který je hodinu zašíval a ošetřoval, žel po třech dnech přes 
veškerou péči uhynulo. Tyto řádky nejsou určeny slušným 
majitelům psů, kteří se jim opravdu věnují a mají je vycvičené, ale 
těm co si myslí, že jen jim je vše dovoleno. Těch druhých je mi 
upřímně líto, pes je šelma s vrozenými pudy a je jen na jeho pánovi, 
jak je zvládne. Ne nadarmo se říká, že pes je obrazem svého pána.  
 

Není Vám z těchto fotek smutno?       
Myslivecký hospodář, M. Peška 



 



 

ODDÍL KOPANÉ 
Rozpis podzim 2018/2019 III. B třída Brno-venkov 

DATUM DEN HODINA UTKÁNÍ 
12. 08. NE 16.30 Radostice – Senorady 
19. 08. NE 16.30 Zraslav „B“ – Radostice 
26. 08. NE 16.30 Drásov – Radostice 
02. 09. NE 16.30 Radostice – Oslavany 
09. 09. NE 16.30 Radostice – Lažánky 
16. 09. NE 16.00 Radostice – Ketkovice 

23. 09. NE 10.30 Deblín – Radostice 
30. 09. NE 15.00 Radostice – Babice u Rosic 
06. 10. SO 15.00 Zakřany – Radostice 
14. 10. NE 15.00 Radostice – Mor.Bránice 
20. 10. SO 14.30 Mor.Knínice – Radostice 
28. 10. NE 14.00 Radostice -  Vys.Popovice 
03. 11. SO 14.00 Mělčany - Radostice 

 
STOLNÍ TENIS 
Rozlosování pro sezonu 2018/2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Z U M B A  P R O   D Ě T I    
pro děti do 9 let 
 
KDY: pátek 16.15 - 17.00  
KDE: Sokolovna TJ Radostice. 
Začínáme v pátek 5. října.  
CO SI VZÍT: dobrou náladu, sportovní obuv + neslazenou vodu. 
Při prvním cvičení nutno uhradit (proti dokladu, který lze uplatnit u 
zdravotní pojišťovny) roční příspěvek 250,- Kč/dítě.  

 
F I T N E S S  T R É N I N K  P R O  Ž E N Y 
 
KDY: pátek 17.00 - 18.00  
KDE: Sokolovna TJ Radostice. 
Začínáme v pátek 5. října.  
Posilovací hodina je bez choreografií a 
vychází z jednoduchých cviků 
kruhového tréninku a je zakončena 
relaxačním protažením. 
 
Nebojte se přijít! Podzimní večery jsou 
příliš dlouhé na to, abyste je strávili 
doma u televize. Začneme pomalu, aby 
i začátečníci měli dostatek času se vše 
naučit. Neseďte doma a přijďte si 
zacvičit! 
 
 
Těší se na vás, 
Jitka Kadlčíková, certifikovaná lektorka Zumba fitness a aerobiku.          

 

 
 



 

        VOLTE KANDIDÁTKU č. 1  
 

 

 
 

 
Kandidáti na kandidátní listině č. 1 : 

 
Ing. Jarmila Kadlecová, Mgr. Václav Káňa, Lenka Chrástová,  

Bc. Zuzana Dvořáková, Jan Novotný, Mgr. Hana Toflová,               
Barbora Chrástová, Mgr. Vladimír Urbanec, MDDr. Zdeňka Smíšková 

  
 

 
Vážení občané obce Radostice, 
      
rádi bychom vás seznámili s našimi plány pro nadcházející funkční 
období 2018 až 2022. 
 
Hlavním úkolem bude dokončit rekonstrukci kanalizace, vozovky  
a chodníků na ulici Prostřední. 
 
Značnou část rozpočtu obce je třeba použít na splácení poskytnutého 
úvěru od Komerční banky, který je čerpán na rekonstrukci kanalizace  
na ulici Prostřední. 
 
Finančně náročné akce chceme financovat z ušetřených peněz  
na spořícím účtu, případným navýšením úvěru a také se  budeme 
snažit získat prostředky z dotací EU, ministerstev nebo kraje. 
 
Naším cílem je nejen rozvoj obce a efektivní využití dostupných 
finančních prostředků, ale také zprůhlednění finančních toků na obci. 
 
Budeme rádi, pokud i vy sami přijdete za námi s nápady a přáními, jak 
život v obci zkvalitnit a zlepšit.    
 

 



 

 
Co plánujeme a chtěli bychom uskutečnit:  

 

 vybudování dalšího zdroje kvalitní pitné vody, 

 provést rekonstrukci čistírny odpadních vod, jelikož je již na 
konci své životnosti, 

 zavést během roku 2019 (tj. dříve než určí zákon, což má být  
od roku 2020), sběr jedlého oleje do kontejnerů, aby zbytečné 
mastnoty nezatěžovaly splaškové vody, 

 zkulturnit prostředí u sběrného dvora na ulici Mlýnská, 

 více pečovat o chodníky, starat se o to, aby nezarůstaly 
plevelem a byly průchozí pro průjezd dětských kočárků, 

 melioracemi zničený mokřad v okolí Bobravy částečně vracet 
přírodě s využitím dotací Ministerstva životního prostředí. 

 
 

Co podpoříme:  
 

 místní spolky a pravidelné setkávání seniorů a maminek 
s dětmi, 

 činnost mládeže v obci. Ve spolupráci s rodiči a jejich dětmi 
chceme vybudovat sportovní hřiště pro náctileté,  

 děti a žáky Základní a Mateřské školy Radostice při výuce 
plavání, při účasti na různých soutěžích a olympiádách  
a při organizování akcí pro veřejnost, 

 výstavbu nového objektu Na Návsi 14 (bývalý obecní úřad),  
bude-li vypsán vhodný dotační titul s vysokým podílem dotace  
(min. 80%) a stanovena udržitelnost projektu do 7 let, 

 pořádání besed a anket pro občany, kteří se budou chtít aktivně 
zapojit do rozvoje obce. 

                                                                               

 

 

 

Děkujeme za vaši podporu a hlasy v komunálních volbách, které  

se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 .  

Kandidáti kandidátní listiny č. 1 

 



 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB  
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 
Starosta obce Radostice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 
Hlasování o volbách do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek  
5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2018 od 
8.00 do 14.00 hod. 
Místem konání voleb v obci Radostice je zasedací místnost 
obecního úřadu. 
Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním příkazem. 
Voliči, který tak neučiní, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 
Po předložení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě volebních lístků. Voliči, který 
se do tohoto prostoru neodebere, nemůže okrsková volební komise 
umožnit hlasování. 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou. 
Volební lístky pro volby do zastupitelstva obce, budou voličům 
dodány přímo do domu, nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 
2. října 2018. 
 
 
 
 

 
 
 

 


