
Zápis z veřejné schůze občanů Buku ze dne 8. 8. 2018 

Přítomni: 57 občanů Buku dle prezenční listiny 

Za MěÚ J. Hradec: ing. Komínek, p. Tejčka, p. Krampera, ing. Špulák 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Hostinec  

3. Rybníky 

4. Diskuse 

 

 V úvodu předseda OV Buk p. Picka Václav přivítal výše uvedené hosty 

z MěÚ Jindřichův Hradec a všechny přítomné občany Buku. Následně předal slovo 

p. ing. Komínkovi, který všechny seznámil s následujícími body programu: 

 

• Hostinec v Buku 

 

Ing. Komínek: V plánu byla oprava střechy v letošním roce, postupně další opravy 

dle plánu investic. Po částečném sundání střešní krytiny se objevily problémy se 

statikou budovy a s tím ohrožení bezpečnosti kolemjdoucích a okolních budov. 

Proto na doporučení statika městská rada odsouhlasila začátkem července zbourání 

celé budovy místního hostince. 

Lze uvažovat o výstavbě nového „Spolkového domu“, který by sloužil jak všem 

občanům Buku, tak i např. místním dobrovolným hasičům (pozn. OV Buk – oprava 

místní hasičárny přes několik žádostí dosud nebyla ani naplánována). 

Nová budova by měla stát dál od silnice z důvodu vybudování parkoviště. 

 

Ing. Špulák: Při odstraňování střechy se objevily problémy. Nelze ponechat 

stávající budovu a opravovat ji, do konce letošního roku by měla být zbouraná. 

Vhodnější je postavit nový objekt s nižšími náklady (i provozními) jako v ostatních 

osadách. Před cca 4 roky po referendu občanů Buku a rozhodnutí o zbourání 

hostince byla zhotovena studie na novou budovu. Ta se musí nyní aktualizovat na 

současnost. 

 

 

• Rybníky v Buku 

 

p. Krampera: První dva horní rybníky jsou hotové a lze je pronajmout. Zájem 

projevil rybářský svaz. Nesmí být na nich provozována ekonomická činnost. Další 

rybníky se postupně budou revitalizovat, všechny mají být hotové do konce r. 2019. 

Nyní je velký problém s nedostatkem vody. 

 

 

• Diskuze 

 



Picka Václav: Při stavbě spolkového domu by měl být prioritou hostinec. Klubovna 

sportovního areálu pro potřeby občanů Buku není dostatečná. Veškeré náklady na 

provoz si musí hradit sportovní klub. 

Štundl Jan: Není škoda hospodu zbourat?  

Ing. Špulák: Při nové studii a následném zhotovení projektu bude zohledněn 

současný vzhled a nová budova by měla být ve stejném stylu. 

 

Jak to bude s opravami cest? 

p. Krampera: bude se zhotovovat projekt cesty Buk – Políkno. Jiné cesty se 

opravovat nebudou. 

 

Picka Václav: Za hřištěm je stále nerozhrnutá zem, která tam zůstala po kanalizaci. 

Stále ještě jsou po kanalizaci zahrnuté některé kanály. 

Střecha nad sportovním areálem – ing. Komínek: je zadaná reklamace. 

Požádal o zasílání emailů převážně z majetkoprávního odboru o informacích 

umisťovaných na vývěsce, které se týkají majetku obce Buk (např. pronájem 

rybníků). 

 

Miščik Petr: Opět stížnost na chování pana Švejdy, který svou stavbou zabírá část 

cesty mezi domy. Auta potom jezdí kolem domu p. Miščika. MěÚ dodnes tyto 

stížnosti neřeší. 

 

Picka Václav: Proč na každou nahlášenou akci na hřišti jezdí policie?  

Policie musí přijet vždy na udání. 

 

Spurný Roman: Z nedalekého letiště létají letadla dost nízko nad domy, nešlo by 

s tím něco udělat???? 

 

P. Krampera (MěÚ): V období 11/2018 – 5/2019 bude probíhat oprava mostu 

v Mlýnské ulici. MHD bude opět jezdit přes Děbolín. 

 

 

Na závěr předseda OV Buk p. Picka Václav poděkoval všem za účast a hostům za 

informace a zodpovězené dotazy. 

 

 

 

Zapsala: Michalová M. 

 

  


