
ZÁPIS ZE SCHŮZE  OV BUK      

21. 5. 2020, 19.30 – 21.30 

 

Přítomni: Picka Václav, Schimek Milan, Spurný Roman, Moravec Luděk st., Moravec Luděk ml., 

Jasanská Renata, Miroslava Chroboková 

Přizváni: Radek Mencl, Martin Tethal 
  

1. Životní jubilea občanů Buku 

 - p. Vrzal, p. Fuchs, pí Kaucká 

 – přání, gratulace, balíček 

 - předala Renata Jasanská  (kvůli koronaviru se zpožděním)                                    
 

2. Kácení stromů 

 - hotovo 

 - znovu žádat o o odstranění tújí před Švejdovými (patří městu) 

 

3. Sečení zatravněných ploch 

 - OV se shodl jednoznačně na nesouhlasu s nově určeným systémem sečení  

 - pro novou úpravu nejsou pádné důvody -  snad jen finanční? 

  - ohled na drobnou faunu není nutný,         

- obec je obklopena zelení, která se neseče vůbec 

  - OV se shodl, že jednorázové sečení je účelnější  

  – tradice – sena, otavy, na podzim 

  - upravený vzhled obce 

  - nedochází k odehnívání trávy 

 

4. Černá skládka 

 - znovu informovat město o odstranění – p. Švejda neustále vyváží stavební 

suť před dům k rybníku – naštěstí to upravuje. 
 

5. Odvoz zeleného odpadu 

 - požádat město o odvoz každý týden v sezónních měsících (červen – srpen) - 

p. Picka 

  

6. Strouhy 

 - patří Povodí Vltavy, takže nelze místně čistit  měly být vyčištěny po 

obnovení rybníků, neřeší se. Konstatoval OV. 
 

7.. Dopravní obslužnost 

  - p. Picka navrhl, aby někdo z členů OV si vzal na starosti záležitosti s 

dopravní obslužností. Zatím nerozhodnuto, domluvíme se na příští schůzce. 



 

8. Cyklostezka 

 - míjí Buk, vede od Frankova dvora do Matné, není dokončena, část se 

nepodařilo vykoupit. Ohledně Buku – nejasnosti. 

 

9. Multifiunkční zařízení s výčepem, společenským sálem a ubytovacím 

 zařízením pro turisty/cyklisty 

     - po rekapitulaci současného stavu příprav se OV seznámil s novým návrhem 

 projektu, který má zohlednit skutečnost, že MěÚ chce po vystavění a 

vybavení budovu předat místní instituci, která bude plně zajišťovat provozní 

 náklady zařízení. 

 - OV se následně rozhodl zmapovat potřebu a požadavky občanů Buku 

 pomocí ankety (předešlá se minula účinkem) 

 - anketa bude osobně  členy OV předána dospělým obyvatelům  obce dne 

30.5. 

 a vyzvednuta stejným způsobem 6.6.; následně vyhodnocena. 
 

 

 

Zapsala: Miroslava Chroboková 


