Zápis z veřejné schůze OV Bukové a Vidlákovy Lhoty dne 16.11.2011
Veřejné schůze se zúčastnilo celkem 30 občanů Bukové a Vidlákovy Lhoty.
Přítomní byli v úvodní části seznámeni se stavem investicí, požadavků a akcí realizovanýcha
plánovaných v roce 2011. Stručný přehled je uveden níže:
•

Výhybny na příjezdové komunikaci do Bukové Lhoty

Projekt výhyben byl dokončen již v první polovině roku. Bohužel nebyl dokončen a stále probíhá
převod pozemků v části komunikace z Pozemkového fondu na Město Benešov. V říjnu tuto
agendu přenesl Pozemkový fond na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a tím se
celý proces komplikuje. Dle optimistického scénáře, bude převod pozemků dokončen v příštím
roce a následně proběhne realizace výhyben.
•

Elektroinstalace v kiosku

Byla dokončena v červenci. Náklady činily 41 tis. Kč vč. DPH
•

Instalace bezpečnostní šipky u p. Matějovského

V září proběhla schůzka se Správou a Údržbou Silnic (SÚS), kteří slíbili šipky instalovat do konce
listopadu.
•

Prořezání lip „u křížku“

Prořezání zajistilo Město Benešov. V této souvislosti bylo veřejně poděkováno p. Matějovskému
za pomoc s úklidem dřeva.
•

Oprava lávky přes Konopišťský potok

Provedly Technické služby v říjnu. TS rovněž opravily kanalizační vpusť ve Vidlákově Lhotě pod
hospodou
•

Oprava komunikace asfaltovým recyklátem v Bukové a Vidlákově Lhotě

Práce povede ještě do konce roku fa Proxima. Budou opraveny dvě komunikace – ke Škvorům a
Mazancům v BL. Předpokládané náklady budou cca 95 tis. Kč vč. DPH.
•

Oprava „skladu“ u hřiště

Tato akce byla pozastavena a bude řešena v návaznosti, jak dopadne dotace na vybudování
sportovního hřiště (více níže).
Jelikož se letos nerealizuje výstavba výhyben, byly rozšířeny požadavky našich Lhot a to primárně
z důvodu vyčerpání nám alokovaných financí (celkem 250 tis. Kč). Jedná se o následující:
•

Položení žlabovek ve VL podél komunikace od Pášů k Havelkům

Bylo realizováno v listopadu. Náklady činily 35 tis. Kč vč. DPH
•

Geodetické zaměření Bukové Lhoty pro účely dešťové kanalizace, rozšířeně i pro účely
vybudování splaškové kanalizace

Do konce roku provede fa Alfa Geodeta geodetické zaměření v Bukové Lhotě. Účelem je
primárně vybudování dešťové kanalizace a to v úseku od rybníka směrem na Týnec n.Sáz.
K problematice odtoku srážkových vod proběhla v Bukové Lhotě v září schůzka za účasti
místostarosty, technických služeb a SÚS. Geodetické podklady budou sloužit v budoucnu i pro
projekt splaškové kanalizace, ev. vodovodu. Z tohoto důvodu bude podle zbývajících financí
doměřena Vidlákova Lhota.

V navazující části schůze byli přítomní seznámeni s aktuálními informacemi týkající se našich Lhot.
•

Byl učiněn příslib Města Benešov, že opravy/budování komunikací a veřejného osvětlení by
v budoucnu byly placeny přímo z rozpočtu Města Benešov a naše Lhoty, jakožto i ostatní
osady by pro tyto účely nečerpaly finance ze svých rozpočtů.

•

Na Město Benešov byla podána žádost o posunutí cedule značící začátek Bukové Lhoty a to
na úroveň jejího reálného začátku.

•

Dne 14.11. vypsala Nadace ČEZ grantové řízení „Oranžové hřiště“ na podporu výstavby
dětských a sportovních hřišť. S Městem Benešov jsme se domluvili, že podají žádost a
sportovní hřiště v Bukové Lhotě. Uzávěrka žádostí je 31.1.2012

•

Byl instalován nový kontejner na bioodpad. V případě našeho zájmu, je možné instalovat i
druhý kontejner.

•

Proběhlo úvodní jednání na téma opravy zvoničky na domě p. Tysla. V první fázi musí být
nicméně dořešena smlouva, resp. Věcné břemena na Město Benešov.

•

Byla objednána webová doména pro Lhoty. Adresa bude www.bavl.cz. Adresa by měla být
plně funkční od začátku příštího roku.

•

Jelikož se v našich Lhotách rozmohlo ukládání stavebního odpadu volně v přírodě a tudíž
dochází k rozšiřování černých skládek, apelujeme tímto veřejně na místní obyvatele! Kdo má
potřebu vyhodit stavební suť, tak až po dohodě s příslušným majitelem pozemku ji použije na
zpevnění polních a lesních cest.

•

Mezi obcemi Mrač a Poříčí nad Sázavou (tedy nedaleko od našich Lhot) se plánuje stavba
velké betonárky fy Presbeton, které může negativně ovlivnit okolní životní prostředí. Zájemci
naleznou více informací na www.zachrante-posazavi.cz. Zde je možné podepsat i petici proti
výstavbě.

V letošním roce proběhly následující kulturně-společenské akce:
-

Jarní brigáda

-

Vítaní ptačího zpěvu

-

Čarodějnice

-

Dětský den

-

Turnaj v pétanque

-

Fotbalový turnaj

Veřejně bylo poděkováno všem organizátorů, jmenovitě i Jirkovi Mertovi za sponzorský dar –
basketbalový koš a 2 sportovní míče. Míče jsou pro zájemce k zapůjčení u Janků
Letos se uskuteční Mikulášská 3.12. v hospodě. Všichni a to hlavně děti jsou srdečně zváni.

V další části proběhla diskuse, které se hlavně zaměřil na požadavky, akce a náplň brigády v roce
2012. Diskutovaná témata jsou shrnuta v následujících bodech:
•

V roce 2012 by měl být dokončen projekt a následně realizace dešťové kanalizace v Bukové
Lhotě (od rybníka směrem na Týnec n.S).

•

Je potřeba vyřešit jízdu „kolem lip“. Ideální řešení by bylo vytvořit z komunikace podél
Koblihů jednosměrnou cestu a to směrem do kopce. Tímto by jízda kolem lip probíhala
podobně jako na kruhovém objezdu.

•

Rovněž je potřeba doplnit značku „dej přednost v jízdě“ při nájezdu na hlavní silnici ve směru
na Benešov.

•

Byl vysloven a odsouhlasen požadavek na opravu autobusové zastávky.

•

Zájem o kontejner na bioodpad trvá, tedy bude objednán druhý kontejner.

•

V Bukové Lhotě v ulici „naproti křížku“, resp. směrem k Fišerům/Vorlům je potřeba odstranit
náletovou vegetaci (jasan) zasahující do komunikace. Byl vysloven rovněž požadavek na
položení betonového obrubníku, ev. kanálu zabraňující vtoku srážkových vod na pozemky
místních obyvatel.

•

Doposud neprobíhalo a tedy je potřeba zajistit prohrnování sněhu v ulici podíl rybníka
směrem k Balíkům.

•

U rybníka v Bukové Lhotě chybí bod veřejného osvětlení.

•

Oprava „skladu u hřiště“ bude řešena až v návaznosti na výsledek dotace na výstavbu
sportovního hřiště.

•

V případě zbylých financí se doporučuje pořídit „party-stany“ použitelné pro kulturněspolečenské akce.

•

V rámci jarní brigády se doporučuje opravit a osázet památník u rybníka a rovněž opravit
křížek v Bukové Lhotě.

•

Bylo dohodnuto, že v únoru uspořádáme společně Masopust! V případě příznivého počasí
(zamrznutí rybníka) bychom zopakovali Maškarní na ledě.

Zapsal Ondřej Urban
20.11.2011

