
Zápis z obchůzky po Buku ze dne 21. 5. 2018 

Přítomni:  

za MěÚ J. Hradec - Slavíková B., Holoubek J. - odbor správy majetku města,  

                                ing. Hesoun - odbor životního prostředí, 

za OV Buk - Picka V., Michalová M. 

 

Při obchůzce po Buku byly projednávány tyto body: 

 

• Hostinec  

Je nutná co nejrychlejší demolice z důvodu bezpečnosti, dle MěÚ se prvně 

musí udělat přeložka elektriky. Celý problém se zasekl na úseku rozvoje. 

Odbor rozvoje dosud nepodal do Rady města návrh na demolici budovy. 

Údajně pořád chybí vyjádření statika. Jako zástupci osadního výboru 

upozorňujeme na skutečnost, že budova je částečně rozebrána a není vůbec 

zajištěna. Při nějaké velkém vichru může dojít k velkým škodám na okolních 

domech. Dále je rozebraná nezajištěná budova v přímé blízkosti autobusové 

zastávky, kam chodí denně děti na autobus do školy. 

 

• Stromy 

Nezdravé stromy s obvodem kmenu nad 80 cm lze pokácet na povolení MěÚ 

– OV Buk žádá Služby města (před hostincem). 

Túje, které překážejí v cestě nebo ve výhledu, lze pokácet bez povolení, 

pouze na žádost na Služby města (před RD Jasanských, p. Kolářové čp. 3) 

Topoly na hrázi nově revitalizovaného rybníku postupně vykácet a nahradit 

vhodnějšími druhy stromů. 

Stromy a keře na pozemcích jiných vlastníků, např. ZD – nelze donutit, aby 

vykáceli. 

Z vyjádření ing Hesouna jsme porozuměli, že máme veškeré žádosti 

směřovat na Služby města. Budeme takto postupovat. 

 

• Čištění struh 

Za p. Šťástkou je třeba vysíct a vyčistit strouhy, aby voda netekla přes jeho 

zahradu, dále vysíct a vyčistit strouhy mezi rybníky – info zjistí p. Slavíková. 

Při diskusi o těchto problémech bylo rovněž konstatováno, že není problém 

využít dešťové kanalizace na odvod vody z přírodních struh. 

 

• Povrch po kanalizaci 

2 roky po dokončení kanalizace nejsou zcela urovnána některá místa. Za 

dětským hřištěm (u fotbalového) nelze síct z důvodu nerovnosti povrchu. Již 

podruhé urgujeme vyrovnání terénu. V loňském roce byla ze strany města 

projevena vůle o vyrovnání terénu, ale nebylo to dokončeno. Řidič vůbec 

nedojel se zemí do místa určení a ulehčil si složení na místě, kde nebylo 



země třeba. Takže očekáváme, že se to již podaří a provede se vyrovnání 

tam, kde se má provést. 

Před Jasanskými, dům č.p. 37 je zahrnutý kanál na dešťovou vodu. Tato 

záležitost se urguje ještě od dob, kdy byl předsedou osadního výboru p. 

Korbel – bohužel marně. 

Kdo má síct okolí čističky? – zjistí pí Slavíková, jak je to u ostatních 

místních částí 

 

• Hřiště 

Kontejner na posečenou trávu – je moc drahý a nenaplní se. Slíbená avie po 

14 dnech nejezdí. Jaké řešení? Hřiště musíme síct od dubna do listopadu 

určitě 1x týdně, v období nejvyšší, nejrychlejší vegetace i 2x týdně – kam 

máme dávat trávu? Prozatím necháváme hnít na místě a 2x – 3x za rok 

odvezeme ve spolupráci se Službami města do kompostárny. 

Revize na zařízeních v novém stánku na hřišti – zajistí město. 

Energie – do určité částky uhradí město, zbytek Buk. 

 

• Pan Švejda zakládá černé skládky uprostřed obce. Zatím se neřeší, bude se 

vyvážet společně při revitalizaci dalších dvou rybníků. S p. Švejdou se dále 

vůbec neřeší, jeho zabrání části obecního pozemku a výstavbu ochranné 

zídky u vchodu do jeho domu. Díky tomuto zabrání došlo k posunutí cesty 

k novým domům, těsně na hranici, možná již za hranici soukromého 

pozemku p. Miščika. 

Záležitost se řeší již přes 2 roky. 

 

• Veřejné osvětlení a opravy cest 

       V nové ulici k RD Těthalových bude umístěno osvětlení. Toto se bude 

provádět v letošním roce. Jako osadní výbor máme požadavek na osvětlení do 

ulice od autobusové zastávky a opětovný požadavek na zpevnění cesty.  

 

• Nově rekonstruované rybníky – jsou hezky udělané, ale hodně rychle 

zarůstají.  Žádáme nějaké řešení – co se s rybníky bude dít. 

Strouhy mezi nově vybudovanými rybníky jsou velmi zanesené, zarostlé, 

při větší vodě půjde voda už mimo strouhu. Žádáme o vyčištění struh. 

 

Zapsali: Václav Picka, Martina Michalová 


