Zápis z veřejné schůze OV Bukové a Vidlákovy Lhoty dne 1.12.2012
Veřejné schůze se zúčastnilo celkem 32 občanů Bukové a Vidlákovy Lhoty.
Přítomní byli v úvodní části seznámeni se stavem investic, požadavků a akcí realizovaných
plánovaných v roce 2012. Stručný přehled je uveden níže:
• Vybudování výhyben na příjezdové komunikaci do Bukové Lhoty
Bohužel stále nebyl dokončen převod pozemků potřebný pro výstavbu výhyben. Agendu
převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze, což celý proces
značně komplikuje.
• Vypracování projektu a provedení dešťové kanalizace v Bukové Lhotě v úseku od
rybníka směrem na Týnec n.Sáz
V pondělí 3.12. proběhne v Bukové Lhotě terénní prohlídka za účasti projektanta.
• Oprava komunikace asfaltovým recyklátem v Bukové Lhotě (směrem k Mazancům)
Bylo provedeno v létě.
• Vyřešení dopravní situace kolem „křížku“ v Bukové Lhotě
Dopravní situace se projednává s policí ČR.
• Oprava autobusové zastávky
Město Benešov s požadavkem souhlasí. Nutno vyřešit odkup pozemku pro vybudování
místa pro zastavení autobusu.
• Vyřešení odtoku srážkových vod v Bukové Lhotě (naproti „křížku“, resp. směrem
k Fišerům/Vorlům)
Zatím nedořešeno, v pondělí 3.12. bude projednána situace s projektantem, v návaznosti
na zpracování projektu dešťové kanalizace v Bukové Lhotě nad rybníkem.
• Instalace dopravní značky „dej přednost v jízdě“ při nájezdu na hlavní silnici ve směru
na Benešov.
Bylo provedeno.
• Vybudování multifunkčního sportovního hřiště v Bukové Lhotě v návaznosti na
grantové řízení ČEZ „Oranžové hřiště“
Naše žádost bohužel nebyla vybrána k finanční podpoře.
• Oprava obecních komunikací asfaltovou emulzí
Bylo provedeno.
• Oprava dětského hřiště
Bylo provedeno.
• Oprava pomníku u rybníka
Probíhá, bude dokončeno v prosinci 2012.
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• Pročištění krajů obecních komunikací (obě příjezdové komunikace do Vidlákovy
Lhoty), vč. prořezání okolních keřů a dále vytržení pařezu na návsi „u křížku“
Úkol pro TS města Benešov, zatím nerealizováno.
• Instalace jednoho bodu osvětlení pro zimní bruslení (vytažení kabelu ze sloupu
veřejného osvětlení a instalace osvětlení na požární zbrojnic)
Zajistí TS města Benešov, zatím nerealizováno.
Následně byli přítomni seznámeni s kulturně-společenskými a sportovními akcemi
uskutečněnými v letošním roce. Jednalo se o:
-

Jarní brigáda

-

Vítaní ptačího zpěvu

-

Čarodějnice

-

Dětský den

-

Fotbalový turnaj a hudební zábava

-

Volejbaly

-

Drakiáda a výtvarné tvoření pro děti

-

Vepřové hody v hospodě

-

Večer pro důchodce

-

Mikulášská pro děti

V další části proběhla diskuse, která se týkala požadavků, akcí a náplň brigády v roce 2013.
Vyjma nerealizovaných požadavků uvedených výše se jednalo o následující:
• Vybudování obecního domu, alias veřejné klubovny
Tomáš Růžička (projektant) představil ideovou studii obecního domu, který by vznikl
v prostoru současného kiosku.
Situace a vybrané pohledy jsou uvedeny na obrázcích vedle.
Po obsáhlé diskusi proběhlo hlasování. Valná většina přítomných se k tomu záměru
vyjádřila positivně. Město Benešov bude požádáno o projednání záměru v Radě města
Benešov a uvolnění financí na vypracování projektové dokumentace v příštím roce.
• Zpevnění krajnice na příjezdové komunikaci od Benešova asfaltovým recyklátem
Bude projednáno s městem Benešov a TS.
• Přesunutí kontejnerů na separovaný odpad
Na žádost p. Vorla budou přesunutu kontejnery na separovaný odpad (plast, papír, sklo,
bioodpad) v Bukové Lhotě do prostoru bývalého úložiště železného šrotu, resp. pod
hřiště.
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• Instalování doplňujících retardérů na příjezd od Benešova
S ohledem na rychlou jízdu řady řidičů bylo doporučeno instalovat další retardéry a to
primárně na příjezd od Benešova (k prvním domům). Situace bude projednána s městem
Benešov a Policíí ČR, které vytipuje vhodná místa pro instalaci retardérů.
• Pořízení zábran proti sněhu
Byly diskutovány možnosti pořízení nebo výroby zábran proti sněhu pro umístění podél
příjezdové komunikace od Benešova. Na základě výsledků diskuse budou požádány TS
města Benešov o instalování zábran.
• Obnovení staré cesty do Benešova ve směru na Žižkov
Prořezání náletových dřevin bude součástí jarní brigády. Pokud se nestihne provést
(pravděpodobné), zváží se možnost další brigády.

Jako nejbližší kulturní akce bude Masopust, který se uskuteční 16. února 2013. Tímto
vyzýváme místní k včasné přípravě masek a doufejme, že se akce vydaří jako letos.
V případě příznivého počasí (zamrznutí rybníka) bychom zopakovali Maškarní na ledě.

Zapsal Ondřej Urban
2.12.2012
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