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obec Radim
okres Kolín
kraj Středočeský
stát Česká republika
GPS Loc: 50°4'12.235"N, 15°0'44.789"E



Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. 

Radim má dobré dopravní spojení - jak po silnici, tak po lokální železnici (trať Pečky – 
Kouřim). Další frekventovaná spojení jsou návazná v  sousedních Pečkách (železnice, 
autobusy). Obec má dokončenou technickou infrastrukturu a síťování.

O b e c s e s v ý m o by vate l ů m 
poskytuje širokou nabídku aktivit 
pro volný čas – v obci působí 
sportovní klub TJ Viktoria Radim, 
který organizuje řadu sportovních 
činností (fotbalový klub, klub 
stolního tenisu, ZT V, š ipk y, 
petangue, cvičení s dětmi od cca 2 
do 15 let atd.). Pořádá i řadu 
kulturních a společenských akcí, 
především pro děti – např. Dětský 
den nebo karneval. Občanům jsou 
k  dispozici následující sportovní 
zař ízení : spor tovní areál (s 
možností pronájmu – lze zde 
provozovat např. nohejbal, volejbal, 
fotbal), skate park a koupaliště. 
V  obci je knihovna s  veřejně 
přístupným internetem a kulturní 
společenské akce se pořádají 
v obecním domě (např. plesy).



V  Radimi je otevřena mateřská škola a první stupeň základní 
školy. Lékařskou péči poskytuje dvakrát týdně praktický lékař pro 
dospělé, další zdravotní péče je v  sousedních Pečkách nebo dále 
v Plaňanech, Kolíně atd. Sociální péče je od roku 2002 zajišťována 
Domem s  pečovatelskou službou. Občanskou vybavenost 
zastupují dvě prodejny se smíšeným zbožím, kadeřnictví, 
regenerační centrum   (pedikúra, masáže, sauna), kosmetické 
služby a restaurace se sálem a vinárnou. Další specializované 
prodejny a provozovny jsou v  okolních městech.

K obci Radim patří 
osada Chroustov, ležící v malebném údolí, kde 
dříve býval starý vodní mlýn. Nyní většinu domků v osadě 
osídlují chalupáři. 

Nedaleko obce se nachází dvě přírodní rezervace, ve kterých 
rostou vzácné a zákonem chráněné druhy suchomilných a 
teplomilných rostlin - přírodní rezervace stráň u Chroustova 
a Stráně u splavu. Další chráněný přírodní útvar Lom u Radimi 
z a c h o v á v á o j e d i n ě l é u k á z k y p ř í b o j o v é č i n n o s t i 
svrchnokřídového   moře a druhově bohaté paleontologické 
naleziště. Krásná okolní příroda láká k vycházkám a výletům 
na kole.

Radim má bohatou 
historii, první písemná zmínka je už z roku 1320. 
V  17. století zde byl postaven renesanční zámek, 
který se téměř v původní podobě zachoval 
dodnes. Pod zámkem teče potok Výrovka, přes 
který vede starý kamenný most. V roce 1896 byla 
dostavěna a vysvěcena kaple Vykupitele na návsi 
před školou. 

Již v předchozích letech se obec věnovala rozvoji a 
realizovala řadu aktivit – např. příprava pozemků 
pro individuální výstavbu, dokončení technické 
infrastruktury, kompletní rekonstrukce místních 
komunikací a chodníků, apod. Pro tyto kroky je 
pro obec klíčová skládka tuhého domovního 
odpadu (TDO), kterou obec provozuje a která pro 
ni znamená klíčový zdroj ,nančních prostředků, 
díky nimž může i v  budoucnu realizovat další 
plánované záměry a kroky.



Rozvoj bydlení

Kvalitní bydlení s  vybudovaným zázemím 
považuje obec za základní podmínku pro 
další rozvoj obce. Za cíl si klade jednak zajistit 
kvalitní život v obci pro stávající obyvatele, 
s  důrazem na mladou generaci zakládající 
rodiny a potažmo zdravý demogra,cký vývoj, 
a jednak přilákat do obce obyvatele nové. 
V  rámci této problematiky je věnována 
p o z o r n o s t p ř í p r a v ě p o d m í n e k p r o 
i n d i v i d u á l n í v ý s t a v b u a p o s í l e n í 
cyklodopravy jako ekologické, dostupné a 
zdraví prospěšné formy dopravy. Budou 
vybudovány nové cyklostezky, které budou 
aktivně využívat v  první řadě obyvatelé a 
které zvýší bezpečnost cyklistů.

 Záměr zahrnuje aktivity:
• Příprava lokalit k nové výstavbě
• Vybudování cyklostezky do Plaňan a do Peček

Zázemí pro volnočasové aktivity

V  kvalitním zázemí pro trávení volného času spatřuje 
obec jeden z významných předpokladů atraktivity obce 
jako kvalitní lokality pro bydlení a také účinnou prevenci 
proti sociálně-patologickým jevům, zejména u 
dospívající mládeže. I když obec již v současnosti nabízí 
řadu možností pro volnočasové aktivity, je konkrétním 
cílem tohoto záměru připravit podmínky v  návaznosti 
na nové společenské trendy a potřeby s  ohledem na 
očekávaný demogra,cký vývoj. 

Záměr zahrnuje aktivity:
• Rekonstrukce a revitalizace otevřené scény u 

koupaliště
• Rekonstrukce venkovní sportovní infrastruktury
• Vybudování sportovní haly (pro indoorové 

aktivity)



Infrastrukturní zázemí pro bydlení a vybavenost obce

Tento záměr doplňuje jak rozvoj bydlení, tak oblast 
volnočasových aktivit. Vybavenost obce v  jeho rámci 
zahrnuje zajištění dostupnosti a kvality služeb občanské 
vybavenosti. V  plánu je také rekonstrukce místní 
komunikace v osadě Chroustov po dokončené realizaci 
technické infrastruktury.

Záměr zahrnuje aktivity:
• Vybudování smíšené prodejny s masnou
• Zvýšení kvality poskytovaných služeb
• Rekonstrukce př í jezdové komunikace do 

Chroustova a v Chroustově

Udržitelný rozvoj skládky TDO

Z  hlediska hospodaření obce je klíčovou skládka 
komunálního odpadu, jejíž udržitelné ekonomické 
výsledky představují pro obec zásadní ,nanční zdroj. Pro 
další ekonomický rozvoj a zajištění odpovídající veřejné 
infrastruktury a služeb je zásadní rozšiřování skládky a 
tím zajištění vyššího a udržitelného příjmu do obecního 
rozpočtu. Lokalita skládky TDO je umístěna tak, že 
žádným způsobem nenarušuje život obce ani ekologické 
podmínky.

Záměr zahrnuje aktivity:
• Rozšíření skládky TDO – I. etapa
• Rozšíření skládky TDO – II. etapa

Zajištění podmínek pro doplňkový rozvoj cestovního ruchu

I když obec nemá potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
jako dominantní ekonomické činnosti, je jeho 
doplňkový rozvoj vnímán jako podstatný a důležitý. 
V  rámci plnění tohoto záměru proto bude věnována 
pozornost ubytovacím a stravovacím kapacitám a 
oblasti managementu cestovního ruchu a marketingu a 
propagace obce.

Záměr zahrnuje aktivity:
• Vybudování nového ubytovacího zařízení u 

sportovní haly
• Podpora atraktivit ČR a cílený marketing obce



O+ciální název: Radim
Adresa: Radim 6, 281 03 Radim u Kolína
Telefon: 321 792 325
Fax: 321 792 355

E-mail: ou@obecradim.cz 

starosta@obecradim.cz
posta@obecradim.cz  - e-pošta

podatelna@obecradim.cz  - e-
podatelna

IČO: 235661
Číslo účtu: 6028-151/0100

Obecní úřad
Jiří Bitrman 
starosta

E-mail: starosta@obecradim.cz
Mobil: 603 468 019

Martin Sýkora 
místostarosta

E-mail: sykora@obecradim.cz
Mobil: 774 520 267

Olga Pazderová
účetní

Telefon: 321 792 325

Úřední hodiny 

pondělí   8:00 - 17:00

středa   8:00 - 17:00 



Katastrální výměra 505 ha

Nadmořská výška: 205 m. n. m.

Počet obyvatel: 1060

Průměrný věk: 38

Pošta: Radim u Kolína

Zdravotnické zařízení: ano

Policie: ne

Škola: ano (1.stupeň)

Vodovod: ano

Plyno,kace: ano

Kanalizace (ČOV): ano

obec Radimi


