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Zápis z veřejné schůze OV Bukové a Vidlákovy Lhoty dne 20.3.2013 

 

Veřejné schůze se zúčastnilo celkem 42 občanů Bukové a Vidlákovy Lhoty. 

Mezi přizvanými byli dále p. Roman Tichovský (místostarosta Benešova) a p. Roland 

Vančó  (architekt, spoluautor studie klubovny). 

 

1. Klubovna 

V úvodní části proběhla diskuse na téma vybudování klubovny, resp. obecního domu 

v Bukové Lhotě na základě architektonické studie zpracované studiem Oblast. 

Následně se uskutečnilo veřejné hlasování s následujícím výsledkem: 

37 hlasů bylo pro vybudování klubovny 

4 hlasy byly proti vybudování klubovny 

1 hlas se zdržel hlasování  

S ohledem na závěry hlasování bude v letošním roce zpracována projektová 

dokumentace.  

Projektová dokumentace (draftová verze) bude s občany Lhot konzultována. 

 

2. Informace týkající se vodovodu, kanalizace, vybudování výhyben na příjezdové 

komunikaci a jiných investičních akcí požadovaných po městě Benešov 

p. Roman Tichovský seznámil zúčastněné se stavem našich požadavků týkajících se 

významnějších investičních akcí – konkrétně vybudování vodovodu, kanalizace, 

výhyben na příjezdové komunikaci apod. 

 

3. Požadavky pro rok 2013 

V rámci schůze byly diskutovány dodatečné požadavky pro rok 2013. Tyto požadavky 

budou doplněny do seznamu, který vznikl na základě veřejné schůze v prosinci 2012: 

Stávající požadavky 

- Výstavba výhyben na příjezdové komunikaci do Bukové Lhoty ze směru od 

Benešova 

- Výstavba dešťové kanalizace v Bukové Lhotě v úseku od rybníka směrem na 

Týnec n.Sáz 

- Vyřešení dopravní situace kolem „křížku“ v Bukové Lhotě.  

- Oprava autobusové zastávky  

- Zpevnění krajnice na příjezdové komunikaci od Benešova asfaltovým 

recyklátem 
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Dodatečné požadavky: 

- Oprava veřejných komunikací asfaltovou emulzí (primárně obecní cesty ke 

Kovářům v Bukové Lhotě) 

- Oprava části obecní komunikace asfaltovým recyklátem u Breburdů v Bukové 

Lhotě 

- Doplnění dalších bodů veřejného osvětlení v Bukové Lhotě 

 

4. Prohrnování sněhu 

Občasné se shodli, že prohrnování sněhu zajišťované Technickými službami města 

Benešov letošní zimu nefunguje optimálně a je nutné najít jiné řešení. Alternativním 

řešením je pořízení radlice s prostředků naších Lhot, resp. města Benešov a zajištění 

prohrnování Mírou Mikšíkem jako v předchozích letech. 

Občané Lhot rovněž odmítají solení komunikací. Tento požadavek bude dále 

tlumočen TS města Benešov. 

 

5. Jarní brigáda 

Termín jarní brigády byl stanoven na 13. dubna. Přijďte prosím v hojném počtu. Sraz 

je v 8 hod u krámku. 

 

 

Zapsal Ondřej Urban 

21.3.2013 

 


