
 

Zápis z veřejné schůze občanů Buku ze dne 2.2.2019 

 

Přítomni:  

za Městský úřad Jindřichův Hradec – Bc. Radim Staněk, místostarosta,  

55 občanů Buku vč. OV (dle prezenční listiny) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Investice - Buk 

3. Volba OV Buk 

4. Požadavky OV a připomínky občanů pro rok 2019 

5. Závěr 

 

1. V úvodu předseda OV Buk p. Václav Picka  přivítal hosta z MěÚ Jindřichův 

Hradec místostarostu p. Bc. Radima Staňka, který v následujícím období jako 

zatupitel města bude spolupracovat s OV Buku.  

 

2. Bc. Staněk informoval o investicích v Buku (dle informací p. Vladimíra 

Krampery vedoucího odboru rozvoje MěÚ) uskutečněných v roce 2018:  

- projektová dokumentace komunikace Buk - Políkno  

- revitalizace rybníků  

- demolice hostince 

- rozšíření veřejného osvětlení 

a plánovaných na rok 2019: 

- oprava místních komunikací po dokončení kanalizace (1 mil. Kč) 

- cyklostezka Matná - Buk - Frankův Dvůr (3,5 mil. Kč) 

- revitalizace zbývajících rybníků (4,2 mil. Kč) 

- projektová dokumentace na hostinec v Buku 

 

3. Předseda OV Picka V. požádal přítomné o návrhy složení OV Buk. Většinově 

bylo odhlasováno stávající složení OV vč. jeho předsedy: 

předseda - Picka Václav 

členové - Jasanská Renata 

            - Michalová Martina 

            - Moravec Luděk st. 

            - Moravec Luděk ml. 

            - Schimek Milan 

            - Spurný Roman 

 

 

4. Požadavky a připomínky 

Hostinec Buk: 



Občané Buku požadují co nejrychlejší řešení výstavby hostince na původním místě 

a v co nejvěrohodnější podobě s minulou budovou. 

Projektová dokumentace bude přihlížet k požadavkům OV Buk. 

Studie na tuto stavbu již byla jednou zhotovena, dle zástupců MěÚ musí být nová. 

 

Rybníky: 

Dlouhá doba revitalizace. Je nutné co nejrychleji dokončit revitalizaci rybníku 

"Šamalů", který slouží k údržbě fotbalového a víceúčelového hřiště. Pokud nebude 

včas dokončen, hrozí, že fotbalové hřiště bude zničené z důvodu nedostatku 

závlahy, kterou si AC Buk provádí na vlastní náklady. Z důvodu nutné potřeby 

zalévání hřiště žádáme, aby v budoucích nájemních smlouvách na rybník u Šamalů 

bylo vždy zohledněn odběr vody na závlahu i hřiště, jako tomu bylo ve smlouvách 

dosud. Nejjednodušším řešením by byl pronájem rybníka přímo AC Buk popř. 

Hasičům Buk. 

Je nutné po dokončení každého rybníku vyčistit a následně udržovat přitokové 

stoky do rybníků. Požadavek byl dán na Povodí Vltavy, v současné době se 

neprovádí. 

 

Stromy: 

Je nutné posoudit zdravotní stav stromů v celé obci. Loňský průzkum (odb. 

životního prostředí - p. ing. Hesoun) určil pokácení rizikových stromů, dodnes se 

však nic nevyřešilo. Bude pozvána p. Šelepová Dis. ke kontrole stavu stromů. 

Společně budou řešeny i překážející keře. Na podzim bylo přislíbeno vyřezání tůje 

před domem čp 3 a živého plotu ze smrků před domem Jasanských – dosud 

neuděláno. 

 

Kanalizace: 

Dosud není vyřešena dešťová kanalizace nad domem p. Šťástky. Voda protéká jeho 

zahradou a pod dům. Odbor ŽP souhlasí s odvodem vody do dešťové kanalizace 

(na základě místního šetření s p. ing. Hesounem). Toto se řeší již od dokončení 

kanalizace. 

 

Cesty: 

Opět byl vznesen požadavek na opravu cesty z horní autobusové zastávky do obce, 

která po dokončení kanalizace a veřejného osvětlení nebyla zhotoviteli dána do 

původního stavu. Z důvodu nerovností se cesta v zimě těžko udržuje a často bývá 

neschůdná pro chodce.  

 

Zápisy ze schůzí nejsou umísťovány ze strany MěÚ na web, kde je naši 

spoluobčané nenacházejí a tím žijí v představě, že osadní výbor nic nedělá.  

 

 

 



Na závěr předseda OV Buk p. Picka Václav poděkoval všem přítomným za velkou 

účast přesto, že se setkání uskutečnilo za ztížených venkovních podmínek (na místě 

zbouraného hostince). 

 

 

Zapsala: Michalová M. 

 

  


