Zápis z veřejné schůze OV Bukové a Vidlákovy Lhoty dne 1.2.2014
Veřejné schůze se zúčastnilo celkem 42 občanů Bukové a Vidlákovy Lhoty.
INVESTIČNÍ AKCE
V rámci první části schůze byli účastnici seznámeni se stavem následujících
investičních akcí:
 Klubovna
V loňském roce byl vypracován projekt pro stavební povolení. V současné době
probíhá jednání ohledně financování stavby z prostředků ROP (Regionální Operační
Program).
 Veřejné osvětlení v Bukové Lhotě
Na podzim 2013 byl vypracován projekt týkající se rozšíření sítě veřejného
osvětlení v Bukové Lhotě. Realizace je plánována v letošním roce.
 Dešťová kanalizace v Bukové Lhotě
Projekt dešťové kanalizace pro stavební povolení je vypracován. V současné době
se hledají zdroje financování vlastní výstavby, primárně SUS (Správa a Údržba
Silnic), jelikož cca polovina dotčených pozemků je v jejich správě.
 Oprava autobusové zastávky
Dokončuje se projekt výstavby zálivu pro umístění autobusové zastávky ve směru
na Benešov, vč. instalace nové čekárny. Financování vlastní realizace je zatím
nejasné a v letošním roce se nepředpokládá.
 Výhybny na komunikaci z Bukové Lhoty ve směru na Benešov
Projekt pro stavební povolení byl vypracován před 2 roky. V letošním roce došlo k
„odblokování“ majetko-právních vztahů (řešil Úřad pro zastupování státu ve
věcech veřejných v Praze), nicméně financování vlastní stavby není zatím zajištěno.
Alternativně se proto požaduje dosypání krajnice asfaltovým recyklátem (v
loňském roce neměly TS recyklát k dispozici).
 Odbahnění rybníku v Bukové Lhotě
Nově byl diskutován již dřívější požadavek na odbahnění rybníku v Bukové Lhotě.
Tento požadavek bude projednán se zástupci Města Benešov.
OPRAVY, ÚDRŹBA aj.
 Jednosměrná komunikace u „křížku“
Projekt vybudování jednosměrné komunikace (fyzicky se jedná pouze o instalaci
dopravních značek) byl vypracován, instalace je plánována v letošním roce.

1

 Prohrnování sněhu
Prohrnování sněhu bude zajištovat Míra Mikšík. Městem Benešov byla v loňském
roce pořízena radlice pro používání v našich Lhotách.
 Oprava laviček
TS byly požádány o opravu dvou laviček (u hřiště a pomníku).
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ a SPORTOVNÍ AKCE
 V loňském roce se uskutečnila řada kulturně-společenských a sportovních akcí
(masopust, čarodějnice, dětský den, letní zábavy, lampiónový průvod, mikulášská
atd.). Poděkování všem, kteří se na zajišťování akcí podíleli.
 V letošním roce proběhne MASOPUST 8.3. (3. ročník)
 Ohledně dalších akcí budou občané Lhot včas informováni. Na jaře rovněž začne
tradiční volejbalová sezóna, na kterou jsou všichni zváni.
JINÉ
 Jarní brigáda se uskuteční 12.4.
 Volby do OV na další 4leté období se uskuteční v rámci příští „zimní“ schůze

(prosinec 2014 nebo leden 2015).

Zapsal Ondřej Urban
3.2. 2014
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