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Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo
obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 30. března 2012
usnesením č. 5, odráží jak charakteristiku obce, co obec v budoucnosti
potřebuje, ale také vychází z co možná nejrealističtějších možností
investovat z vlastních příjmů a také z dotací národních i evropských
zdrojů.
Strategii je možno rozdělit do několika oblastí:







budování nové infrastruktury
opravy a rekonstrukce stávajících sítí
opravy a údržba obecního majetku - budov
investice
kulturní, sportovní a společenský život obce
životní prostředí

Souhrnná charakteristika naší obce :
Počet obyvatel: 230
Rozloha katastrálního území: 614 ha
Průměrný věk obyvatelstva: 45 let
Obec má vlastní vodovod, který spravuje firma Čevak
Buková je plně plynofikována
V obci je dešťová kanalizace
V celé obci je veřejný rozhlas
Dopravní obslužnost v současné době uspokojující
Mateřská škola v Merklíně
Základní devítiletá škola v Merklíně
Praktický lékař v Merklíně
Odborní lékaři: Stod, Přeštice, Plzeň
V obci je obchod se smíšeným zbožím – ZKD Plzeň
Také hostinec se společenským sálem
V obci je víceúčelové hřiště a kulturní areál
Nezaměstnanost: 2 %
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Silné stránky :
nabídka rozvojových ploch na bydlení
nabídka plochy pro nerušící výrobu
čistá a průmyslem neporušená příroda
zavedený plyn, vodovod, kanalizace, telefon,
dobré autobusové spojení do okolních středisek i do Plzně
velmi dobrá a bohatá spolková činnost v obci- Myslivecká
sdružení Srnčí vrch, Sbor dobrovolných hasičů, Bukovské ženy,
Český kynologický svaz – základní organizace Buková pod Srnčím
vrchemn, Spolek bukovských divadelních nadšenců, Rybářský
spolek, Motorkáři, Potápěči, Maminky a děti, Babinec, Někdo de,
Honební společenstvo
7. obec má uzemní plán
8. a především potenciál občanů, hlavně mladých lidí, kteří chtějí
něco dělat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slabé stránky :
1. omezená nabídka pracovních příležitostí v místě bydliště a jeho
okolí
2. absence školských zařízení
3. dostupnost lékařské péče (omezené ordinační hodiny praktických
lékařů v Merklíně)

Sportoviště :


Buková má víceúčelové hřiště vybudované za pomoci Plzeňského
kraje a Evropských fondů. Hřiště je využíváno pro volejbal, nohejbal,
malou kopanou, tenis

Zázemí pro společenský život :
1. v obci je knihovna jednak vlastním knižním fondem, ve větší míře
je využíváno zapůjčování knih z knihovny v Přešticích. S touto
knihovnou má obec uzavřenu smlouvu
2. klubovna v budově obecního úřadu, využívána především
maminkami s dětmi, na rekreační cvičení, hobby akce žen a ostatní
3. obec vlastní hostinec se společenským sálem. Hostinec je
příkladně veden nájemci, sál i kuchyně jsou využívány jak pro

Strategie rozvoje Obce Buková

V Bukové, dne 30.3.2012

obecní akce, tak i pro různé soukromé oslavy, svatby apod.
4. u rybníka Brůdku bylo vybudováno kulturní zařízení – venkovní
parket se zázemím. Zařízení je využíváno pro letní akce

Odpadové hospodářství :






svoz domovního odpadu směsného provádí v obci firma
Západočeské komunální služby Plzeň – popelnice jsou vyváženy
maximálně 1 x týdně
nebezpečný odpad je svážen 2 x ročně
v obci jsou dvě hnízda s kontejnery na tříděný odpad- sklo, plasty,
papír
2 x ročně je přistaven kontejner na velkoobjemný odpad

Infrastruktura:
vodovod
dešťová kanalizace
plyn
veřejné osvětlení
veřejný rozhlas
telefon

Územní plán:
Obec má zpracovaný a schválený územní plán z r. 2010

HLAVNÍ ZÁMĚRY OBCE Buková
1. nová komunikace v novém obytném obvodu – rozpočet: 2 mil. Kč
– financování z vlastních prostředků
2. oprava budovy obecního úřadu – rozpočet 6,5 mil. Kč –
financování – dotace a vlastní prostředky
3. opravy stávajících místních komunikací – rozpočet: 5,5 mil. Kč –
financování: 4 mil. Kč – dotace, 1,5 mil. Kč – vlastní prostředky
4. údržba a opravy veřejného osvětlení – financování z vlastních
prostředků
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5. opravy vodovodní sítě – z vlastních prostředků (Fondu oprav
vodovodu)
6. péče o životní prostředí a venkovskou krajinu
7. údržba a péče o budovy ve vlastnictví obce
8. údržba a opravy kulturních zařízení v majetku obce a tím
zvyšování možnosti setkávání se našich obyvatel a tím se stát
pohodovou obcí
9. úprava návsi v Bukové – dokončení akce započaté v r. 2010
10.
údržba veřejné zeleně v obci
11.
údržba místních komunikací v obci
12.
položení žlabovnic

Rozbor situace ve vztahu k hlavním
záměrům
Hlavním cílem obce je zajistit co nejlepší podmínky jejích obyvatel pro
bydlení zásobování vodou, fungující osvětlení veřejných prostranství,
odvoz odpadu, sportovní a kulturní život.
Zásobování pitnou vodou je zatím dostačující, s jednotnou kanalizací se
nepočítá přinejmenším do r. 2019.
Jednou z priorit je oprava místních komunikací, jejichž stav je v
některých místech obce katastrofální, také kompletní opravu si vyžaduje
budova bývalé školy, která je dnes sídlem obecního úřadu, knihovny a
klubovny. V loňském roce byl vypracován projekt na tuto akci s tím, že
se škola bude opravovat v etapách. Celkový rozpočet je 6,5 mil. Kč.
V oblasti péče o krajinu má obec záměr nechat zpracovat a realizovat
návrhy na údržbu a doplnění zeleně především na víceúčelovém hřišti.
V první řadě je ale třeba zajistit ozdravení současné zeleně, nechat
odbornou firmou posoudit její stav.

Strategická vize do roku 2015 :
Obec Buková leží v relativní blízkosti Plzně, Přeštic a Stoda, kde našlo
práci hodně obyvatel obce, dopravní obslužnost do těchto center je
relativně uspokojivá, proto nemáme v obci zatím závažné sociální
problémy.
Chceme, aby si obec zachovala svůj ráz, proto se zde bude rozvíjet
hlavně obytná zóna
Důležitým rozvojovým prvkem obce je zóna pro bydlení v jihovýchdní
části obce v lokalitě zvané Držala, kde byla již realizována I. etapa,
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prodáno bylo 13 stavebních pozemků, které jsou zasíťovány chybí
komunikace, řešeno provizorní betonovou cestou.
Nové plochy pro nerušící výrobu jsou ve východní části obce, areál
bývalého vepřína
Strategická vize se zaměřuje na dořešení infrastruktury, obnovu a
udržení zdravého a dobrého životního prostředí a vytváření podmínek
pro rekreační funkci. Samozřejmostí by mělo být zlepšování životního
prostředí péčí o krajinu.
Cílem strategické vize by mělo být prostředí s vyřešenou technickou
infrastrukturou, určené především pro zónu bydlení s rozvinutou
občanskou vybaveností, službami a zázemím pro spolkovou činnost.
Cílem je i vytvoření nových pracovních míst zejména v nerušící výrobě,
pro kterou jsou v obci navrženy prostory v severní části.

Strategie vize – realizace:
Realizace akcí je podmíněna několika aspekty. Především je to iniciativa
obce, stav finančních prostředků a úspěšnost žádostí o dotace z
národních i evropských fondů.
Žádat budeme o dotace jak z národních fondů tak i z fondů evropských
buď přímo, nebo prostřednictvím MAS Aktivios, program LEADER.

Přehled akcí a jejich rozpočet
1. oprava místních komunikací – po etapách – celková hodnota díla –
6 mil. Kč
2. oprava budovy bývalé školy – po etapách – celková hodnota díla –
5,5 mil. Kč
3. nová komunikace v novém obytném obvodu – 2,2 mil. Kč
4. odbahnění rybníka, úprava břehů – hodnota díla 2,1 Kč
5. vyčištění potoka – Brůdek-Drnovka - dle nabídky
6. úprava veřejných prostranství – hodnota díla cca 500 tis. Kč
7. žlabovnice – předpokládaná hodnota díla - 100 tis. Kč
8. přeložka vedení VN na Držale – 170 tis.Kč
9. rekonstrukce veřejného rozhlasu – 130 tis. Kč
Schváleno na veřejném zasedání OZ – dne 30.3.2012

