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Základní údaje:

Obec : Radimovice

Adresa : Radimovice 47, 463 44 Sychrov
             www.radimovice.cz

Mikroregion : Jizera

Obec s rozšířenou působností : Turnov

Kraj : Liberecký

NUTS II : Severovýchod

Obecný  stavební úřad : Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou

Počet obyvatel : 284 (k 31.12.2011)

Rozloha : 133 ha

Inženýrské sítě
- vodovod : ano
- kanalizace : ne
- plynovod : ne
- veřejné osvětlení : ano
- místní rozhlas : ano
- elektrický proud : ano

Mateřská škola : ne (děti dojíždí do Paceřic, Jenišovic, 
                                                                       Pěnčína, Turnova)

Základní škola : ne (děti navštěvují školu v Radostíně nebo 
                                                                       Kobylech, Turnově)
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1. POLOHA OBCE

Obec Radimovice leží v Libereckém kraji a je vzdálena 10 km od Turnova a 20 km od 
Liberce. Výhodou je blízkost rychlostní silnice Liberec – Praha.
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2. HISTORIE OBCE

Grunty na místě dnešní obce jsou zmiňovány v pramenech již ve 14. století, i když 
samotný název obce („Radimowicze“)  je uváděn až od roku 1543 ve smlouvách o 
prodeji části panství albrechtického a frýdštejnského.
V těsném  okolí  obce  byly  nalezeny  předměty,  které  svědčí  o  osídlení  oblasti  již 
v dávné době (kamenná sekyrka z mladší doby kamenné, nádoba patřící kultuře lidu 
popelnicových polí). Dějiny samotné obce však můžeme sledovat až od 14. století,  
kdy jsou v pramenech zmiňovány dvě části obce, které ve svém historickém vývoji 
prošly odlišnou cestou (patřily ke dvěma panstvím). První část (2 grunty) patřila ke 
statku  albrechtickému,  jehož  majiteli  byli  Tistové  z Libštejna.  Mezi  dalšími  majiteli 
uveďme  Alše  ze  Sovince  a  Kryštofa  z rodu  Kyjovanských  z Kyjova,  kterému 
Albrechtice  s částí  Radimovic  připadly  v 16.  století.  Statek  celý  měl  v té  době  25 
poddaných. 
Roku 1628 získal statek a okolí vévoda Albrecht z Valdštejna (jako konfiskát). Albrecht 
z Valdštejna  získal  také  druhou  část  obce  Radimovice,  která  v té  době  patřila 
k panství frýdštejnskému, jehož majiteli byli páni z Operstorfu, kteří po bitvě na Bílé 
hoře emigrovali. Obě části Radimovic byly tedy na čas spojeny. Po smrti Albrechta 
z Valdštejna  se  obec  Radimovice  opět  rozdělila.  Část,  která  patřila  k panství 
frýdštejnskému a českodubskému, koupil Jan Ludvík, hrabě z Isolanu na Zásadce a 
v Kocňovicích. Jeho dcera Regin roku 1653 darovala panství klášteru U sv. Jakuba ve 
Vídni,  jehož byla  abatyší.  Po zrušení  kláštera připadlo panství  i  s částí  Radimovic 
náboženskému fondu Arciknížectví rakouského. 
V roce 1838 panství koupil kníže Rohan a natrvalo byly tak spojeny obě části obce. 
Část obce, která patřila ke statku Albrechtice, přešla roku 1669 do držení Vincence 
Lakoťte z Frintroppu. Jeho syn prodává r. 1749 panství Františku z Valdštejna. 
V letech 1856 až 1858 byla stavěna na katastru obce železniční trať,  která spojila  
Pardubice s Libercem. Pod obcí byl proražen tunel 676 m dlouhý (náklad 500 000 zl.) 
Tunel  byl  prorážen současně od severu  i  od jihu a šachtou uprostřed.  Na stavbu 
tunelu byli  povolání italští dělníci. Na stavbě viaduktu se podíleli i místní obyvatelé.  
Kámen  byl  dovážen  z blízkých  lomů  (Hodkovice  nad  Mohelkou,  Hrobka,  Vlčetín, 
Kozákov). V letech 1857-1859 jako součást pardubicko-liberecké (severojižní) dráhy 
byla vybudována dnešní technická památka. Osm oblouků o rozpětí 9,5 m se klene 
nad údolím Mohelky ve výšce 32 m.
Osobitost této zajímavé dopravní stavby spočívá v tom, že šest z osmi oblouků je ve 
dvou řadách nad sebou. Toto uspořádání oblouků v patrech není u nás a ani ve světě  
zcela běžné. Přes 11m široký viadukt převádí  traťovou kolej  a zároveň je na něm 
poslední výhybka železniční stanice Sychrov. Je to nádherný příklad nenásilného a 
působivého začlenění kamenné dopravní železniční stavby do rámce krajiny.
Viadukt má tyto základní technické parametry: délka: 120 m, šířka: 11,5 m, výška: 32 
m, poloměr zakřivení půdorysu (mostovky) R=386 m. Stavbu provedli bratři Kleinové a 
V.  Lanna  v  letech  1857-1859,  je  umístěn  na  kilometru  132,281  trati  Stará  Paka-
Liberec.
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Minulost železniční tratě a viaduktu (v pozadí Dětská ozdravovna Radostín)

a současnost
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Roku  1866  citelně  zasáhla  do  života  obyvatel  rakousko  –  pruská  válka.  Rakouští 
vojáci ustupovali kolem obce přes Sychrov k Turnovu. Obyvatelé obce i okolí museli 
vojáky zásobovat jídlem.
V roce 1868 byl v obci postaven první vodovod. Brzy však potřebám rozrůstající obce 
nestačí a v roce 1925 je jednáno s knížetem Kamilem Rohanem o možnosti přivedení 
části vody z jeho vodovodu do obce. Nakonec obec dostala pozemky, ale ne vodu, 
proto je roku 1926 vedena do obce voda ze studánky. Až roku 1941 byl zřízen tehdy 
vyhovující vodovod.
V prosinci  roku  1892  byla  zřízena  pošta  (obvod:  Sychrov,  Radostín,  Radimovice, 
Husa,  Kamení  Vlastibořice,  Albrechtice,  Červenice,  Sedlisko).  V dubnu  zřízen  i 
telegrafický úřad a četnická stanice pro zmíněný obvod.
V březnu 1919 se  konaly první  volby  do obecního výboru.  Starostou obce se stal 
domkář Čeněk Kocour.
Roku 1952 bylo v obci založeno zemědělské družstvo, které však v roce 1954 zaniklo. 
Bylo znovu obnoveno, družstevníci rozorali meze, dobytek byl soustředěn do tří chlévů 
a u vily Zelenka byla  postavena drůbežárna (v r.  1970 chov slepic soustředěn do 
Doubí).  V roce  1961  jsou  sloučena  JZD Čtveřín,  Lažany,  Paceřice,  Radimovice  a 
Žďárek.  Nové  družstvo  přijalo  název  Velký  Sychrov.  V roce  1963,  následně  po 
sloučení družstev, se slučují i obecní zastupitelstva pod Místní národní výbor Sychrov. 
V roce 1974 po sloučení JZD Velký Sychrov a JZD Radostín došlo ke změně názvu 
na JZD Sychrov. Dnes již neexistuje.
V roce 1984 byly  sloučeny MNV obcí  Žďárek,  Husa,  Paceřice,  Lažany,  Vrchovina,  
Sedlejovice, Třtí,  Radostín, Doubí, Čtveřín, Radimovice pod MNV Sychrov. Kulturní 
středisko a rada MNV Sychrov od téhož roku začaly vydávat čtvrtletník „Sychrováček“, 
který vycházel  4x ročně,  do června roku 1990 a přinášel  informace pro obyvatele 
sloučených obcí.

3. OBYVATELSTVO

Rok Počet obyvatel Počet domů 
zkolaudovaných 

1850 119
1869 160 18
1880 131 18
1890 161 22
1900 186 27
1910 211 32
1921 219 36
1930 356 61
1931 343 60
1945 348 64
1946 326
1948 287
1950 291 68
1961 274
1970 241 70
1980 211
1991 216 65
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2001 226 98
2006 254 109
2007 261 112
2009 274 113
2011 284 118

3. SPOLKOVÝ  ŽIVOT

Spolek, který funguje do dnešních dnů je TJ Sokol Radimovice, založen byl v 24.11. 
1935. V době vzniku patřil k TJ Sokol Žďárek. Slib složilo 29 bratří a sester. Od roku 
1936 se jednota osamostatnila.
První vybavení tvořila stará žíněnka zapůjčená Sokolem Vlastibořice. Cvičilo se na 
sále u Šulců,  který byl  sokolům zapůjčován zdarma. Cvičilo žactvo,  dorost,  muži  i 
ženy. 
TJ  Sokol  se  výrazně  podílel  na  společenském  životě  obce.  Pořádal  tělocvičné 
akademie, besídky, plesy. V roce 1940 byla založena sokolská knihovna. Každý člen 
přispěl jednou knihou. V červnu 1946 dochází ke znovuobnovení činnosti Sokola. XI. 
všesokolského  sletu  v Praze  roku  1948  se  účastnilo  také  48  cvičenců  z obce 
Radimovice.
V roce 1984 se začal budovat sportovní areál, který byl v roce 2006 dokončen. Dalším 
významným datem byl 10. únor 1987 kdy v 9.30 hodin pod tíhou sněhu spadl roh sálu 
v hostinci U Šulců, v kterém se do té doby cvičilo. Členové TJ Sokol vlastními silami 
sál opravili a může se cvičit dále. V roce 1990 se jeden rok jezdilo cvičit do Pěnčína, 
za podmínky, že náčelnice Sokola bude předcvičovat i pro pěnčínské děti. Na počátku 
90.  let  vznikla  na  obecním  úřadě  v Radimovicích  místnost  (dnešní  knihovna)  pro 
cvičení dětí i dospělých, kde se cvičilo až do léta 2004. Od podzimu 2004 do konce 
roku  2006  cvičí  TJ  Sokol  v budově  SDH  plus,  s.r.o.  Od  3.1.2007  cvičení  dětí  a 
dospělých je v nově postavené víceúčelové budově – hasičské zbrojnici (za budovou 
obecního úřadu).
V minulosti TJ Sokol Radimovice organizoval plesy, divadla, pořádal „Sokolské dny, 
lyžařské závody Po stopě Jizerské padesátky, posvícenské zábavy, turnaje ve stolním 
tenise, tradiční táboráky, orientační závody).
V současné době TJ Sokol zajišťuje pravidelné týdenní cvičení dětí (středa od 16.00 
do 17.00 hodin) a dospělých (středa od 19,00 do 20,00 hodin). Nově je umožněna hrát  
ping  -  pong  v nově  víceúčelové  budově.  Oddíl  volejbalistů  se  pravidelně  účastní 
soutěží.  V srpnu  organizují  volejbalový  turnaj  na  víceúčelovém  sportovišti 
v Radimovicích. Od roku 2006 organizuje TJ Sokol cyklistické výlety - bývalý vojenský 
prostor Ralsko, Německo (Lužické hory).
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Jen o rok mladším spolkem je Sbor dobrovolných hasičů v Radimovicích, který byl 
založen  v roce  1936.  V počátku  se  sbor  zaměřil  na  pomoc  obyvatelstvu.  První 
vybavení sboru tvořila jedna „berlovka“, 2 „žebříky“, 2 „háky“, 2 kouřové masky, 3 filtry, 
1 lékárnička, 2 prapory, 1 nosítka. Již od počátku existence sboru chtějí její členové 
postavit  hasičskou  zbrojnici,  té  definitivní  se  sbor  dočkal  až  v roce  2006,  kdy  za 
obecním úřadem je postavena víceúčelová budova – hasičská zbrojnice, kde má své 
zázemí místní sbor.
Posledních dvacet let se sbor zaměřuje na sportovní činnost. Starší žáci, dorostenci, 
ženy a muži jsou pravidelnými účastníky významných soutěží i mistrovství republiky. 
Dva  členové  sboru  se  zúčastnili  i  hasičské  olympiády  v roce  2005  (Chorvatsko  – 
Varaždin).  Od roku 2006 opět  začíná cvičit  družstvo  dětí.  Trénuje se na hasičské 
louce.
Sbor  se  stává  hlavním  organizátorem  společenského  a  sportovního  dění  v obci. 
Organizuje  zábavy,  sportovní  den  pro  rodiče  a  děti,  maškarní  bál,  lyžařské 
soustředění na horách, Sychrovský pohár, mikulášskou besídku.
V roce 2006 při  příležitosti  70.  výročí  od svého založení  pořádá slavnost  k tomuto 
výročí na kterém jsou předány vyznamenání členům sboru a pamětní medaile. Při této 
příležitosti  je  vydána publikace,  která shrnuje život  sboru od svého založení.  Sbor 
obdržel za svojí práci nejvyšší kolektivní vyznamenání: Čestný prapor Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. 

     

Prapor SDH Radimovice a                                       První kronika sboru 
čestný prapor SH ČMS

4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ VYBAVENOST

V majetku obce jsou místní komunikace v délce 2 km a v současné době jsou všechny 
zrekonstruované. Veřejné osvětlení je zčásti zrekonstruované, v části obce jsou ještě 
staré stožáry i lampy, které budou nahrazeny novými.

Vodovod  je  v majetku  Severočeské  vodárenské  společnosti.  Elektrickou  energii 
dodává ČEZ Distribuce, a.s.
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Občanská vybavenost
Obchod se smíšeným zbožím, obchod se zahradní technikou, tři hostince, zámecký 
hotel, obchod s hasičským zbožím, pošta, zdravotní středisko.

Knihovna
V roce  1920  byla  podle  zákona  o  obecních  knihovnách  zřízena  v obci  knihovní 
komise. Bylo zakoupeno několik knih, ale i sami občané věnovali knihy. V roce 1922 
čítá knihovní fond 35 svazků a navštěvuje ji 12 stálých čtenářů. Roku 1925 je to již 30 
čtenářů a fond tvoří 80 svazků. V roce 1990 je to již 90 stálých čtenářů a 2580 svazků.
V roce 2006 knihovna nabídla svým čtenářům 3.261 knih z toho 608 kusů naučné 
literatury.  Výběr  knih  je  obohacen o  100 ks  výměnného fondu Krajské a  vědecké 
knihovny Liberec. Pro návštěvníky knihovny je k dispozici i internet. V roce 2006 jej 
navštívilo 206 zájemců.

Knihovna je v budově obecního úřadu. Otevřeno je každý čtvrtek od 14,00 do 18,00 
hodin. Knihovnicí je od roku 2011 Karin Rulcová. Knihovna má své vlastní webové 
stránky http://knihovna.radimovice.cz.

5. KRONIKA

Kronika obce má název „Kniha pamětní obce Radimovic“. První zápisy pochází z roku 
1919 a kniha končí rokem 1950. 
První  záznamy  zapsal  a  kronikářskou  tradici  založil  Josef  Jakubec,  řídící  učitel 
v Radostíně  (záznamy  z let  1919  až  1926).  Do  roku  1946  byl  kronikářem  Čeněk 
Kocour, tkadlec a domkář z Radimovic. V roce 1940 musela být kronika odevzdána 
Okresnímu  úřadu  v Turnově.  Proto  jsou  záznamy  z let  1940  až  1945  zapisovány 
zpětně. V roce 1945 se kronika vrací obce a události zapisuje Marie Švejdová. Roku 
1950 záznamy končí.  Novou tradici  kronikářů založil  Karel  Hlavatý,  učitel.  Po něm 
práci  kronikáře převzal  Václav Rejha. V roce 2005 byla kronikářská práce předána 
Dagmar Mizerové (od roku 2006 Dagmar Šrytrová). Kromě písemné části kroniky je 
pořizována i „fotokronika“. Jednotlivé spolky si vedou své kroniky samostatně.

6. PAMÁTKY  V KRAJINĚ

Významnou  technickou  památkou  nacházející  se  na  katastru  obce  je  železniční 
viadukt. 
Další památkou je soubor tří soch umístěných u silnice vedoucí od zámku Sychrov 
směrem k obci Radimovice. Sochy byly původně součástí výzdoby obloukové zídky, 
která ohrazovala okrasnou zahradu kolem lamottovsko – frintroppského zámku. Po 
jejím zboření  roku 1820 byly  přemístěny.  Každá socha je osazena samostatně na 
vysokém ozdobném pískovcovém podstavci. Díla dobré výtvarné hodnoty tvoří svatý 
Vavřinec (18. století), Jan Nepomucký (19. století) na podstavci Jana Nepomuckého je 
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rohanovský znak. A svatý Florián (18. století), patron hasičů. Soubor soch je zapsán 
do Ústředního seznamu kulturních památek, č. 17160/5-4472.

sv. Vavřinec, sv. Jan Nepomucký, sv. Florian

Lipová alej vedoucí obcí byla zapsána jako významný krajinný prvek. Lípy rostoucí 
v této aleji byly v posledních letech vlivem vichřice vyvráceny. Také neznámý pachatel 
dvě lípy u prodejny zahradní  techniky otrávil.  Na jejich místě byly  vysázeny nové. 
V roce 2009 došlo k vykácení 11 ks lip. Lípy byly prohnilé, hrozila újma na životech a 
majetku přilehlých nemovitostí.  V rámci  výstavby chodníku směrem k zámku budou 
pokáceny 3 ks lip a zpět vysázeny nové.

                              

    Lipová alej – významný krajinný prvek                          Kácení lipové aleje
                  (v roce 2009)
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7. AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ STRATEGICKÝ PLÁN OBCE:

7.1. Akce k     zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby  

• Pořídit nový územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
• Provést zpevnění tělesa komunikace naproti e.č.21 
• Dokončit rekonstrukci místního rozhlasu
• Podporovat výstavbu rodinných domů a objektů k drobnému podnikání
• Provést odkanalizování obce 
• Podpořit rekonstrukci vodovodního řadu
• Podpořit  rekonstrukci  a  uložení  rozvodu  elektrické  energie  a  datových 

kabelů do země
• Výstavba  komunikací  včetně  inženýrských  sítí,  veřejného  osvětlení  a 

rozhlasu v nových rozvojových plochách pro výstavbu rodinných domů (foto 
č. 6)

• Podporovat turistický ruch a výstavbu ubytovacích zařízení v obci
• Navrhnout a realizovat systém parkování v obci Radimovice v návaznosti na 

vysokou návštěvnost zámku Sychrov (foto č. 1) - parkování v obci
• Vybudování  sociálního  zařízení  a  technického  zázemí  na  víceúčelovém 

sportovišti (foto č. 2)
• Hledat  vhodné zdroje  a  finančně podpořit  přechod na alternativní  zdroje 

vytápění (tepelná čerpadla, solární kolektory apod.)
• Provést pasport dopravního značení vč. jeho aktualizace a doplnění
• Provést aktualizaci pasportu místních komunikací
• Dokončit komplexní pozemkovou úpravu
• Výstavba  chodníku  podél  komunikace  p.p.č.258/1  zajištění  bezpečnosti 

chodců a zlepšení vzhledu obce – směrem k Státnímu zámku Sychrov a 
směr Jivina (foto č. 7)

7.2.  Akce  k     údržbě  veřejných  prostranství,  zkvalitnění  občanské vybavenosti,   
oprava a údržba 

• Opatření zabraňující poškození majetku v důsledku přívalových dešťů
• Provádět trvalou údržbu lipové aleje vč. nové výsadby lip 
• Provést  restaurování  soch  zapsaných  v státním  seznamu  kulturních 

památek (foto č. 3) vč. výstavby přístupové komunikace
• Úprava válečného hrobu a jeho okolí (foto č. 4)
• Provádět  pravidelnou  údržbu  místních  komunikací  (odstranění  plevele 

apod.), veřejného osvětlení, místního rozhlasu
• Zajistit pravidelnou údržbu Centra radosti dětí vč. výměny dopadových ploch 

(foto č. 5)
• Zajistit pravidelné sečení trávy na veřejných prostranstvích a podél místních 

komunikací
• Podpořit třídění odpadů, likvidace černých skládek
• Šířit osvětovou činnost mezi občany o zlepšení vzhledu svých nemovitostí, 

zahrad, oplocení a požadovat odstranění vraků starých vozidel, strojů apod.
• Výsadba zeleně v obci, úprava veřejného prostranství
• Zajištění zimní údržby
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• Pravidelná údržba,  aktualizace a rozvoj  služeb pro občany – internetové 
stránky obce

• Údržba autobusové čekárny a jejího okolí
• Oprava, údržba a aktualizace turistického značení, označníků, informačních 

tabulí
• Provést komplexní úpravu veřejného prostranství – náves včetně doplnění 

mobiliáře – nechal bych to tam
• Dokončit instalaci osvětlení v parku za obecním úřadem

7.3. Akce osvětové, kulturní, sportovní a sociální

• Podpora místní knihovně – nákup knih, získání nových čtenářů, využívání 
      internetu, podpora aktivit vedoucích k rozvoji knihovny (např. Noc 

                s Andersenem)
• Vést kroniku obce a zajišťovat pro budoucí generace písemné a obrazové 
      materiály o životě v obci
• Vydávat Zpravodaj obce Radimovice 
• Vydat pohlednice obce
• Propagovat obec v rámci Libereckého kraje
• Organizovat výlety a zájezdy do městských divadel
• Podporovat ochotnickou činnost
• Podpora dětí a mládeže do komunitního života v obci
• Podporovat zájezdy do obcí oceněných v soutěži Vesnice roku
• Organizovat setkávání občanů v důchodovém věku
• Udržovat tradice pro příští generace
• Zajistit chod ordinace lékaře
• Umožnit provádění masáží a dalších služeb pro občany obce v objektech 

v majetku obce Radimovice 
• Podporovat činnost místní TJ Sokol Radimovice
• Podporovat činnost místního Sboru dobrovolných hasičů v Radimovicích

7.4. Akce k     zapojení obce do života v     regionu  

• Aktivně spolupracovat v rámci sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK), 
      mikroregionu Jizera, Místní akční skupiny Turnovsko, Svaz měst a obcí  
     České republiky (SMO ČR)
• Spolupracovat s okolními obcemi vč. Národní kulturní památky Státního  
      zámku Sychrov
• Zapojení obce do soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova,  
     soutěže Zlatý erb

7.5. Zjednodušená  (schematická)  dokumentace  úprav,  obnovy,  adaptací  a 
rekonstrukcí  event.  navrhovaných  staveb  jednotlivých  akcí  Rozvojového 
strategického dokumentu

• Objekty památkové hodnotné  

Soubor tří soch – socha sv. Vavřince, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Sochy 
jsou evidovány jako kulturní památka č. rejstříku 17160/5-4472. Obec má zpracovaný 
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restaurátorský záměr na obnovu těchto soch, které jsou umístěny v ochranném pásmu 
státního zámku Sychrov.
Železniční  viadukt -  v  letech 1857-1859  jako  součást  pardubicko-liberecké 
(severojižní)  dráhy  byla  vybudována  dnešní  technická  památka.  Osm  oblouků  o 
rozpětí 9,5 m se klene nad údolím Mohelky ve výšce 32 m. Osobitost této zajímavé 
dopravní stavby spočívá v tom, že šest z osmi oblouků je ve dvou řadách nad sebou. 
Toto uspořádání oblouků v patrech není u nás a ani ve světě zcela běžné. Přes 11m 
široký viadukt převádí traťovou kolej a zároveň je na něm poslední výhybka železniční 
stanice Sychrov.
Válečný hrob –  v rámci  projektu  „obnova  kulturního dědictví  obce Radimovice“  je 
navržena  úprava  válečného  hrobu  spočívající  k úpravě  hrobového  pole,  ukotvení 
betonových  patníků  lemující  prostor  hrobu,  obnova  písma  na  náhrobku,  pokácení 
stávajících lip a zpětná výsadba lip nových.

• Veřejné budovy občanské vybavenosti   

Vzhledem k postupné obnově budov občanské vybavenosti v uplynulých letech bude 
na veřejných budovách prováděna pouze údržba.

• Drobná lidová a sakrální architektura  

Na  území  obce  se  nachází  stavba  lidové  architektury  –  pavlač  v objektu  č.p.  83. 
Sakrální stavby na území obce nejsou.

• Technické památky  

Technické  památky  jsou  zastoupeny  železničním  viaduktem,  který  se  klene  nad 
údolím říčky Mohelky. Viadukt není v majetku obce Radimovice.

• Komunikace a komunikační plochy  

Síť místních komunikací vyžaduje údržbu a drobné opravy, které jsou nutné zejména 
po zimním období (viditelné trhliny v komunikaci). U komunikace podél e.č.21 a čp. 48 
je  nutné  zpevnit  svah  komunikace,  neboť  dochází  k jeho  odtržení  vlivem  pojezdu 
těžké lesní techniky. Nová síť místních komunikací se odvíjí od případné budoucí nové 
zástavby rodinných domů.

• Náves, veřejné prostory, park, rekreační plochy a zeleň  

Všechny výše uvedené plochy je nutné pravidelně udržovat (sekání trávy, pravidelné 
odstraňování  plevele  v  parku).  V letošním  roce  dojde  k údržbě  čekárny  na  návsi. 
Autobusová čekárna bude nově omítnuta venkovní omítkou, doplněna o informační 
tabuli, natřeny venkovní štíty.

• Vodní plochy, vodoteče  

Na území obce se nachází Světský rybník, jehož vlastník je Státní rybářství. Rybník je 
dotován  nahromaděnou  spodní  vodou  a  prameny  z přilehlého  povodí.  Rybník  má 
přirozené  břehy  a  umělou  výpusť.  Je  využíván  k chovu  ryb  a  divokých  kachen. 
S úpravou rybníka se neuvažuje. 
Obec je dotčena říčkou Mohelkou, která se rozprostírá na severní straně části obce.
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• Energetické a telekomunikační sítě a objekty  

Hlavní  energií  bude  elektrická  energie,  kterou  budou  doplňovat  pevná  paliva 
doplňována u nových objektů obnovitelnými zdroji (tepelná čerpadla, odpadové dřevo 
atd.). V územním plánu je počítáno se stavbou 65 nových rodinných domů. Z úvah o 
spotřebě  elektrické  energie  bude  potřeba  příkon  pro  spotřebu  obce  1 800  kW, 
v současné době je distribuční transformační výkon 1 850 kVA.
V budově  obecního  úřadu  je  umístěna  digitální  ústředna.  Při  pokládce  optických 
kabelů byly současně položeny místní kabely pro telefonizaci. Tím byl vytvořen základ 
pro intenzivní rozvoj telefonizace. Před budovou obecního úřadu je veřejná telefonní 
budka.

• Vodohospodářské objekty a objekty pro sběr a likvidaci odpadů  

Mezi vodohospodářské objekty můžeme zařadit Světský rybník a vodovodní řad, který 
je převážně z trub litinových. Na území obce není vybudována kanalizační síť.
Obec  na  svém  území  nemá  skládku  odpadů.  Pro  odstraňování  směsného 
komunálního odpadu mají obyvatelé uzavřenou smlouvu s SKS Jablonec nad Nisou. 
Dále  se  provádí  separace  plastů,  skla,  kovů,  papíru.  Odvoz  zajišťuje  opět  SKS 
Jablonec nad Nisou a v případě kovů SDH Radimovice.

7.6. Zjednodušená (schematická) dokumentace úprav a obnovy kulturní krajiny 
obce 

• Nová organizace využití pozemků  

Využití pozemků je řešeno územním plánem obce z roku 2006. V něm jsou navrženy 
nové funkční plochy respektující požadavky obce i dotčených orgánů.

• Lokální systém ekologické stability, ochrany místních biotopů a přírodních útvarů  

Při  severním  okraji  obce  je  vymezeno  biocentrum  regionálního  významu  „Údolí 
Mohelky“.  Obec má koeficient ekologické stability 2,47 a typ krajiny harmonická až 
relativně přírodní. V budoucnu bude nutné přehodnotit současný koeficient ekologické 
stability do vyššího stupně,  do typu  krajiny relativní  přírodní.  Na území obce není 
registrován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

• Cestní sítě zajišťující přirozené propojení obce s     krajinou a sousedními obcemi   
včetně doprovodných prvků

Přirozenou síť pěších tras propojující obec Radimovice a Sychrov, část Radostín tvoří  
pěší  stezky  v oboře  zámku Sychrov.  Propojení  s obcí  Pěnčín  je  umožněno kromě 
místní  komunikace i  pěší  stezkou podél  Světského  rybníka  přes  pole  a  les,  která 
vyúsťuje pod osadou Zásada (obec Pěnčín). 

7.7.Seznam akcí k rozvoji hospodářství obce

Seznam akcí k rozvoji hospodářství obce je uveden viz. výše pod body 7.1 a 7.2.
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7.8.Seznam  nejdůležitějších  osvětových,  kulturních  a  společenských  akcí 
k podpoře realizace Rozvojového strategického dokumentu

 Noc s Andersenem
 Maškarní bál pro děti
 Sportovní den pro děti a rodiče
 Výlety do přírody
 Zájezdy do divadla
 Stanování dětí a rodičů v údolí říčky Mohelky
 Volejbalový turnaj
 Soutěž v požárním sportu
 Pálení čarodějnic
 Svátek sousedů
 Mikulášská nadílka
 Vánoční setkání seniorů
 Rozsvícení vánočního stromu
 Silvestrovský fotbálek
 Návštěvy seniorů při životním jubileu

7.9. Aproximativní  stanovení  nákladů  na  jednotlivé  akce,  návrh  způsobu 
financování  v jednotlivých  letech  realizace  Strategického  rozvojového 
dokumentu se specifikací  zdrojů,  které zajistí  obec,  okres a které jsou 
požadovány z jiných zdrojů

Název akce částka Zdroj financování Rok realizace
Zpevnění  tělesa 
komunikace 650 000,- Kč

Liberecký  kraj  –  80%, 
obec Radimovice – 20% 2012

Obnova  kulturního 
dědictví  obce 
Radimovice

1 100 000,- Kč Program  rozvoje 
venkova  –  90%  výdajů 
ze kterých je stanovena 
dotace,  zbytek  obec 
Radimovice 2012

Výstavba chodníku od 
prodejny  se  zahradní 
technikou  směrem 
k zámku Sychrov 2 000 000,- Kč Obec Radimovice 2012-2013
Údržba  místních 
komunikací 50 000,- Kč Obec Radimovice 2012/každý rok 
Dokončení  povrchů 
místních  komunikací 
v lokalitě  č.  13  vč. 
dopravního  značení, 
místního rozhlasu 900 000,- Kč

Liberecký  kraj  –  80%, 
obec Radimovice – 20% 2014-2015
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8. Přehled hlavních investičních akcí dle jednotlivých let
    

Foto č. 1

Název Parkovací systém v obci
Popis Vyhrazení parkovacích míst pro návštěvníky Státního zámku Sychrov, 

aby nedocházelo k parkování na veřejné zeleni apod.
Vlastník Obec Radimovice, Liberecký kraj
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Foto č. 2

Název Technické zázemí a sociální zařízení na víceúčelovém sportovišti
Popis Vybudování zázemí pro vybavení hřiště a sociální zařízení vč. šaten 

pro návštěvníky sportoviště
Vlastník TJ Sokol Radimovice

Technické zázemí a sociální zařízení (umístění za tenisovou stěnou)
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Foto č. 3

Název Obnova kulturního dědictví obce Radimovice – sochy třech 
svatých

Popis Restaurování soch
Vlastník Obec Radimovice
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Foto č. 4

Název Obnova kulturního dědictví obce Radimovice – úprava válečného 
hrobu a jeho okolí

Popis Úprava válečného hrobu a jeho okolí, pokácení lip a zpětná výsadba
Vlastník Obec Radimovice

p.p.č. 269/2 k.ú. Radimovice u Sychrova
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Foto č. 5

Název Centrum radosti dětí
Popis Zajistit pravidelnou údržbu herních prvků, výměna dopadových ploch
Vlastník Obec Radimovice
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Foto č. 6

Název Výstavba místních komunikací v obci Radimovice
Popis Výstavba místních komunikací v rozvojové lokalitě č. 13 včetně 

veřejného osvětlení, místního rozhlasu a dopravního značení
Vlastník Obec Radimovice
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Foto č. 7

Název Výstavba chodníku podél komunikace p.p.č.258/1 
Popis Zajištění bezpečnosti chodců, zlepšení vzhledu obce
Vlastník Obec Radimovice, Liberecký kraj

Mgr. Dagmar Šrytrová
starostka
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