
Zápis 

ze setkání občanů Buku se zástupci Města Jindřichův Hradec 

dne 11. září 2019 na hřišti v Buku 

 
Přítomni: občané Buku dle prezenční listiny 

Za MěÚ J. Hradec: Bc. Radim Staněk (místostarosta, pověřený spoluprací s OV Buk) 

                                Blanka Slavíková (vedoucí odboru správy majetku města) 

                                Vladimír Krampera (vedoucí odboru rozvoje) 

                                Karel Tejčka (odbor rozvoje - vedoucí oddělení investic) 

 

Na úvod předseda OV Buk Václav Picka přivítal pozvané hosty MěÚ J. Hradec a všechny 

přítomné občany Buku. 

1. Vl. Krampera informoval o investicích, které se plánují v Buku v následujícím období: 

- Revitalizace rybníků by měla být dokončena v říjnu 2019 

- Oprava komunikace po kanalizaci – probíhá zadávací řízení 

- Hostinec – mělo by proběhnout zadávací řízení, zhotovení další studie, která bude 

předložena OV k odsouhlasení, potom možná projekt 

 

2. Následně byly kladeny otázky z řad občanů a zástupci odpovídali dle jejich 

kompetence: 

Bc. R. Staněk 

- nová studie na hostinec musí být + zároveň vyhotovení projektu  

- je třeba respektovat požadavky OV, který zastupuje občany Buku 

- v požadavku je i byt pro provozního 

- OV požaduje znovu poslat původní studie  

 

Vl. Krampera, Bl. Slavíková, Bc. R. Staněk 

- Revitalizace rybníků pokračuje – 4 jsou hotové, 2 se dodělávají 

- Hotové rybníky musí být min. 5 let bez ekonomické činnosti (dle podmínek 

poskytnuté dotace) 

- Nyní má rybníky ve výpůjčce Rybářský svaz J. Hradec a někdo (?) z Č. Budějovic 

- Rybníky zarůstají, hráze nikdo neseče – MěÚ upozorní účastníky na podmínky 

výpůjčky 

 

Dotaz: Proč se výpůjčka nenabídla přednostně místním občanům? O rybníky by bylo 

lépe postaráno. 

- Nabídka byla zveřejněna na vývěsce, všichni měli možnost se seznámit. 

 

            Dotaz: Proč je hladina vody nižší oproti minulým rokům? 

- Vše je stanoveno normami a podmínkami pro získání dotace. 

 

- Oprava komunikace proběhne na třech místech:  

1. výjezd na hlavní J. Hradec – Hatín u Šlechtů 

2. před bytovkou 

3. u Dušáků 

-     Chodníky jsou v požadavku investic na příští rok 

-    Spodní autobusová zastávka se opraví provizorně, později bude komplexní oprava   



      nebo zastávka nová  

- Obecní rozhlas se opravovat nebude, není zájem od ostatních osad (zakázka měla 

být celková za všechny osady) 

- Cesta na Políkno – zatím není dotace 

- MHD jezdit bude – smlouva je uzavřena na 10 let 

- Stromy kolem hřiště po dohodě s ing. Hesounem (MěÚ) budou vykáceny, 

obzvláště ty, které zasahují svými kořeny do hřiště 

 

Dotaz: Proč není na hřiště přistaven kontejner na posečenou trávu, která tam hnije. 

Je možnost dojednat s ing. Nouzou – kontejner by přivezl i odvezl, má vlastní 

kompostárnu, ale Město by muselo uhradit dopravu. 

- Bc. R. Staněk zkontaktuje Služby města a zjistí, jak se dá řešit. 

 

Dotaz: Proč se neseče všechna zeleň v obci, např. mezi hřištěm a hlavní 

komunikací přes Buk? 

- V. Picka domluví se Zbyňkem Píchou, který seče zeleň v majetku Města. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Michalová M. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 


