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1 ÚVOD – PROČ JE DOBRÉ MÍT PROGRAM ROZVOJE OBCE 

Program rozvoje obce je důležitý dokument, který udává nejen směr rozvoje obce. Jeho 

zpracování posiluje také možnosti čerpání finančních prostředků z národních i 

evropských zdrojů. Jedná se o základní rozvojový dokument obce dle zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, jehož schválení podléhá zastupitelstvu obce. Dokument zachycuje hlavní 

problémy a předpoklady rozvoje a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní 

přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních 

kapacit obce i celkového potenciálu. Tento dokument je podkladem pro rozhodování 

orgánů obce v rozvojových záležitostech. Slaďuje představy jednotlivých subjektů – slouží 

tak k prevenci sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. Zároveň podporuje vytvoření 

platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i 

organizací působících v obci. Je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět 

rozvojových aktivit v územním plánu. Dokument slouží jako nástroj k upevnění pozice 

obce v regionu a k posílení její konkurenceschopnosti a je také nástrojem koordinace 

rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb 

jednotlivých programů rozvoje obcí, pokud byly zpracovány). Metodické vedení 

zajišťovaly po odborné stránce pracovnice Místní akční skupiny Brdy-Vltava. Program 

rozvoje obce Buková u Příbramě byl vytvořen podle metodiky tvorby programu rozvoje 

obce zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Více informací k této 

metodice je možné nalézt zde: http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-

regionu/Rozvoj-obci/Archiv/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen.  

 

1.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU  

Dokument byl zpracováván v období od února do prosince 2017. V průběhu února 2017 

byla oslovena nezisková organizace Místní akční skupina (dále MAS) Brdy-Vltava, která 

dlouhodobě spolupracuje s obcemi v regionu Dobříšska a Novoknínska a Středního 

Povltaví a má zkušenosti se zpracováváním strategických dokumentů. Pracovníci 

kanceláře MAS připravili podklady k dotazníkovému šetření. Sběr dotazníků probíhal  

na přelomu března a dubna 2017, kdy byly distribuovány dotazníky do všech schránek 

v obci a dotazníky bylo možné vyplnit také na webových stránkách obce. Rozdáno bylo 

přibližně 300 dotazníků, které se zaměřovaly na základní oblasti života v obci. Souběžně 

bylo započato se zpracováním analytických dat o obci. 

Na prvním setkání dne 15. června 2017, které navázalo na vyplněné dotazníky, byly spolu 

s obyvateli upřesněny silné stránky obce, její slabé stránky, příležitosti a ohrožení  

pro budoucí rozvoj. Na druhém setkání 19. října 2017 proběhlo odsouhlasení finální 

SWOT analýzy, vize rozvoje obce a stanovení konkrétních aktivit, které by měly být 

realizovány, abychom se přiblížili ideálnímu stavu věcí, tedy stanovené vizi. Konkrétní 

aktivity jsou uvedeny v návrhové části tohoto dokumentu. 

 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Rozvoj-obci/Archiv/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Rozvoj-obci/Archiv/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen
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Schvalovací doložka: 

Program rozvoje obce Buková u Příbramě na období 2018-2024 schválilo usnesením  

č. M1/1 zde dne 18. 4. 2018 v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, v platném znění, zastupitelstvo obce Buková u Příbramě.   



 

 

Program rozvoje obce Buková u Příbramě, v1.1  6 

2 ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

Analytická část obsahuje základní údaje o obci. Tato kapitola je rozdělena na základní 

oblasti: obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura (dopravní a technická), občanská 

vybavenost, životní prostředí a správa obce. Jedná se o stěžejní výchozí část každého 

rozvojového dokumentu, na jejímž základě jsou definovány hlavní rozvojové priority 

obce.  

 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O  OBCI 

Starosta obce Václav Brejcha 

IČO obce 002 420 12 

Adresa sídla 
Buková u Příbramě 109, 262 23 Buková u 

Příbramě 

E-mail obecniuradbukova@seznam.cz 

Telefon 318 625 507 

Internetové stránky http://bukova.net/ 

 

2.2 HISTORIE 

První zmínka o Bukové u Příbramě pochází z roku 1336, kdy byla sídlem vladyků 

z Bukové a náležela k pičínskému statku. Název vychází z označení dvou tvrzí, které 

v oblasti stávaly. První tvrz byla z kamene „Kamenná tvrz“ a druhá byla vyrobena 

z bukového dřeva „Buková“ (od toho odvozen pravděpodobně název obce). Obec Buková 

společně s Pičínem, Drásovem, Bytízem, Třebskem a Drahlínem paří k nejstarším místům 

staroslovanského osídlení Příbramska v pohanské době. V roce 1437 Bukovou vlastnil 

Zikmund Manda z Kotenčic. Kolem roku 1500 se Buková oddělila od pičínského statku.  

V r. 1524 ji vlastnil Děpold Lobkovic, v roce 1532 Pavel Kortsic Korgině, r. 1564 Karel 

Svárovský ze Svárova, r. 1571 rytíř Adam Mucha z Bukové, který jmenován byl hejtmanem 

Nového Města Pražského, v r. 1618 Ferdinand Rudolf Lažanský, v r. 1710 Ferdinand 

Dubský z Vitínova. Za majitelů Dubských byl vystavěn zámek v r. 1751 v pozdně barokním 

slohu. Pravděpodobně byl přestavěn ze starší tvrze. Při pozemkové reformě koupil zámek 

s budovami a hospodářstvím jako zbytkový statek Jaroslav Münzberger, bankovní 

úředník z Prahy v r. 1921. Po roce 1945 zámek patřil rodu Colloredo Mansfeld, kteří obec 

připojili k dobříšskému panství. V 2. polovině 20. století sloužil zámek jak domov seniorů 

(zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekbukovaupribrame.html).  
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Obec byla velice poznamenaná za 2. světové války především v roce 1945 a 1946. Celé 

okolí obce bylo sužováno nálety německých letadel. V lesích okolo Bukové se začali 

objevovat partyzáni. V jejich čele stál kap. Olešinskij (čti Olesinský). Tato zpráva vyvolala 

v obci radost, ale zároveň i strach, neboť tato zpráva roznesla se okolím, protože zakázáno 

pod trestem smrti poskytnouti stravu a nocleh neznámým osobám (zdroj: bukova.net). 

Obyvatelé Bukové však i přes toto nebezpečí partyzány podporovali a poskytovali jim 

přístřeší a potraviny. Severovýchodně v části Malá Buková bylo v dubnu 1945 sídlo 

partyzánského oddílu. V této době byl také proveden „hon“ na partyzány, kteří se skrývali 

v okolních lesích. Obyvatelé se v té době báli, aby vesnici nepostihl stejný osud jako Lidice. 

Na sklonku války byli partyzáni žádáni, aby odzbrojili německé vojsko ubytované 

v příbramských kasárnách. Proto se partyzáni přemístili do Bukové, kde byli ubytovaní u 

obyvatel vesnice a měli zde své zázemí. Partyzáni podnikali bojové akce v okolí obce, do 

Malé Bukové sváželi německé vojáky, které v lesích kolem Malé Bukové zastřelili. 10. 

května 1945 dorazila do obce část Vlasovy armády, která prchala před ruskou armádou a 

byla ubytována na okraji lesa v Malé Bukové a v zámku pana Münzbergera. Se zdejšími 

lidmi si měnili různé věci denní potřeby. 13. května 1945 dorazilo do obce 5 000 vojáků 

Rudé armády, kteří se zde ubytovali. „Ostatní ubytováni byli v lese pod Malou Bukovou, 

kde si vystavěli celou vesnici slušných chat, kdež zřídili si biograf, pořádali divadla a 

kulturní večery, a hřiště, kdež pořádali různé sporty“ (zdroj: bukova.net). 

2.3 ÚZEMÍ 

Obec Buková u Příbramě se nachází v západní části Středočeského kraje v okrese Příbram 

a spadá pod ORP Příbram. K 31. 12. 2016 zde žilo 363 obyvatel. Spádovými městy jsou tak 

Příbram (okresní město, ORP) s 32 897 obyvateli a město Dobříš s 8 995 obyvateli. Město 

Příbram je vzdáleno cca 10 km a Dobříš cca 9 km. Obec je tvořena typickou venkovskou 

zástavbou. 

Obrázek 1: Buková u Příbramě 

  

Zdroj: vlastní zpracování  
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Obec leží v nadmořské výšce 487 m.n.m. Území obce má jedno katastrální území Buková 

u Příbramě o rozloze 782 ha a skládá se ze dvou místních částí – Buková u Příbramě a 

Malá Buková a z chatové osady Vackov. 

Obrázek 2: Katastrální území Buková u Příbramě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.4 OBYVATELSTVO 

DEMOGRAFICKÁ SITUACE  

Na konci roku 2016 žilo v Bukové u Příbramě 363 obyvatel. Vývoj populace Bukové  

u Příbramě zachycuje následující graf č. 1. Data jsou uvedena od roku 1869 a do roku 2011 

pocházejí čísla z pravidelného sčítání obyvatel (jednou po 10-ti letech). Po roce 2011 je 

vývoj počtu obyvatel uveden vždy za každý rok. Od roku 2011 do konce roku 2016 počet 

obyvatel v obci kontinuálně roste. Z 307 obyvatel v roce 2011 na 363 obyvatel na konci 

roku 2016, což je přibližně 18-ti procentní nárůst. Obyvatelé v dotazníkovém šetření 

uvedli, že by obec měla mít maximálně 483 obyvatel. To je přibližně o 130 obyvatel více 

než činí stav ke konci roku 2016. 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obci od roku 1869 - 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Mezi lety 2005 – 2016 lze demografický vývoj hodnotit jako mírně rozkolísaný. Mezi lety 

2005 – 2009 došlo k úbytku obyvatel, zejména díky migraci (rozdíl mezi přistěhovalými 

a odstěhovanými) z obce. Od roku 2010 se migrace dostala do kladných čísel, s výjimkou 

roku 2015. Migrace hraje v obci vyšší podíl změn obyvatel než přírůstek přirozený (rozdíl 

mezi narozenými a zemřelými). 

Graf 2: Přirozený a migrační přírůstek v obci v letech 2005 - 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

V rámci tří hlavních věkových kategorií (0-14, 15-64, 65+ let) nebyl úbytek obyvatel 

zaznamenán u žádné z nich. Ve věkové kategorii 0-14 let vzrostl počet obyvatel od roku 

2011 o 26 obyvatel na počet 79 obyvatel v roce 2016. U věkové kategorie 15-64 let, tedy 

u osob ekonomicky aktivního věku vzrostl počet obyvatel z 203 v roce 2011 na počet 220 

v roce 2016. Počet obyvatel ve věkové kategorii 65+ taktéž narůstá, ze 46 obyvatel v roce 

2007 na 64 v roce 2016. Avšak procentuálně jejich podíl klesá vlivem nárůstu obyvatel  

ve věkové kategorii 0-14 let a v aktivním ekonomickém věku 15-64 let. Tento vývoj 

pravděpodobně souvisí s přílivem mladých rodin, které si v obci postavily rodinné domy. 
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Tabulka 1: Věkové složení obyvatel   
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel celkem 307 329 339 348 345 363 

v tom ve věku 
(let) 

0-14 53 63 68 75 77 79 

15-64 203 216 216 215 208 220 

65+ 51 50 55 58 60 64 

Podíl (%) věkové 
skupiny 

0-14 17,3 19,1 20,1 21,6 22,3 21,8 

15-64 66,1 65,7 63,7 61,8 60,3 60,6 

65+ 16,6 15,2 16,2 16,7 17,4 17,6 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 3: Věkové složení obyvatel mezi lety 2011 - 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Porovnání věkové sktruktury obyvatel obce s hodnotami za celý obvod ORP, okres, 

Středočeský kraj a celou ČR k 31. 12. 2015 v grafu č. 4 ukazuje, že Buková u Příbramě má 

vyšší podíl obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let (toto odkazuje na mladou obec) a nižší 

podíl obyvatel v ekonomicky aktivním věku v kategorii 15 – 64 let. Věková kategorie 65+ 

je srovnatelná. 

Graf 4: Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2015 v % 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Pro vyjádření demografického rozložení populace slouží tzv. index stáří (počet obyvatel 

ve věku nad 65 let/počet obyvatel ve věku 0-14 let * 100). Z něho je patrné, že Buková  

u Příbramě ve srovnání s ORP Příbram, Středočeským krajem nebo ČR dosahuje nejnižší 

hodnoty. Z toho vyplývá, že Buková u Příbramě je populačně mladá obec – na 100 dětí  

ve věkové kategorii 0 – 14 let připadá 77,9 obyvatel starších 65-ti let. 

 

Graf 5: Index stáří k 31. 12. 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Při porovnání průměrného věku obyvatel Bukové u Příbramě a obvodu ORP, okresu, kraje 

a ČR je patrné, že v obci Buková u Příbramě je věkový průměr nižší. Mezi lety 2011 – 2016 

se pohybuje pod hranicí průměrného věku 40 let. Příčinou nižšího věkového průměru je 

nárůst výstavby v obci v posledních letech a stěhovaní mladých rodin do obce, které se 

také přihlašují k trvalému pobytu v obci. 

 

Graf 6: Porovnávání průměrného věku mezi lety 2011 - 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 
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2.5 HOSPODÁŘSTVÍ  

EKONOMICKÁ SITUACE  

K 30. 4. 2017 bylo v Bukové u Příbramě evidováno 80 ekonomicky aktivních subjektů.  

U 57,5% z nich však nebyly uvedeny údaje o počtu zaměstnanců a 36,25% bylo 

registrováno jako osoby samostatně výdělečně činné (tedy bez zaměstnanců). Dalších  

5 subjektů náleželo do kategorie mikropodniků (méně než 10 zaměstnanců). 

Na území obce funguje obchod s potravinami, který se nachází na návsi, Čechova Stodola 

(atraktivita v cestovním ruchu určená všem, kteří mají zájem o tradiční české pověsti a 

další tradice) a restaurace Na Zámecké. Obchod funguje s podporou obce a do budoucna 

bude nutné se zabývat udržením obchodu. V obci působí také společnost HORSE Park 

Kamenný dvůr, a.s., která nabízí ustájení koní, ubytování a zázemí pro firemní nebo 

společenské akce. 

TRH PRÁCE  

Podle ČSÚ žilo k 31. 12. 2016 v Bukové u Příbramě 220 osob v aktivním věku (věková 

kategorie 15-64 let), což tvoří 60,6% z celkového počtu obyvatel. Procentuální podíl 

obyvatel v aktivním věku od roku 2011 klesl o 5,5%, je to dáno zejména nárůstem 

obyvatel ve věkové kategorii 0-14 a částečně nárůstem věkové kategorie 65+. 

Graf 7: Počet a procentuální zastoupení obyvatel v aktivním věku  

 

Zdroj: ČSÚ 

Graf č. 9 porovnává nezaměstnanost v obci Buková u Příbrami a nezaměstnanost v celém 

okrese Příbram. Údaje jsou vždy ke dni 31.12. Nejvyšší nezaměstnanost v daném období 

vykazují roky 2009 a 2010. V ostatních letech koresponduje nezaměstnanost obce 

s celkovou nezaměstnaností v celém okrese Příbram. V letech 2012 a 2013 vzhledem  

ke změně metodiky počítání nezaměstnanosti, nejsou data k dispozici. 
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Graf 8: Porovnávání nezaměstnanosti v letech 2006 - 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 

2.6 INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zásobování pitnou vodou – obec nemá dosud vybudovanou veřejnou vodovodní síť. 

Zásobování obyvatel vodou je individuální ze studní. 

Kanalizace a čistírna odpadních vod – v roce 2015 byla vybudována v obci splašková 

kanalizace a ČOV v délce 4,33 km. Realizací byl vytvořen předpoklad pro připojení  

500 EO.  

Plynofikace – obec Buková u Příbramě je plynofikována z cca 90-ti procent. Místní část 

Malá Buková a chatová oblast plynofikována není. 

Zásobování elektrickou energií – celá obec je elektrifikována, převážně nadzemním 

vedením. 

Veřejný rozhlas – veřejný rozhlas je v současné době zastaralý a k roku 2017 nefunkční, 

vyžaduje revizi. 

Veřejné osvětlení – veřejné osvětlení je rozvedeno v cca 90-ti procentech území obce. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Silnice III/11553 je hlavní přístupovou trasou obce ve směru jih – sever a od okresního 

města Příbramě. Silnice je vedena přes Pičín do obce a dále pokračuje na sever  

do Hostomic k připojení na silnici II/115. Silnice III/11418 je druhou významnou trasou 

zajišťující propojení ve směru západ – východ z Hluboše od silnice II/118, přes Pičín a 

jižně od obce je vedena přes Rosovice až do Obořiště na silnici D4. Silnice III/11419 

vytváří krátké propojení mezi průjezdními úseky silnic III/11553 a III/11418, trasa je 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

obec Buková u Příbramě 3,03 4,39 8,11 15,60 16,81 6,40 8,33 6,98 5,29

okres Příbram 5,08 4,41 4,74 7,56 8,50 7,69 8,04 9,52 9,04 7,78 6,31
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vedena většinou zastavěným územím obce. Na výše uvedené silniční trasy jsou dále 

připojeny místní a účelové komunikace zpřístupňující části obce.  

MÍSTNÍ KOMUNIKACE, TURISTICKÉ A CYKLOTRASY 

Obec má ve svém vlastnictví cca 4 km místních komunikací. Obec je pravidelně opravuje 

a modernizuje. V roce 2016 byla vybudována nová hlavní cesta a postupně se budují cesty 

vedlejší. Přesto v obci zůstávají neopravené komunikace. Většinou se však jedná o cesty 

soukromé. V obci se nenachází žádné chodníky. Dle dotazníkového šetření vzešlo, že 

obyvatelé by chtěli zajistit bezpečnou cestu z Bukové do Pičína. Pro vybudování chodníků 

by bylo nutné nejdříve zadat studii bezpečnosti zaměřující se na vybudování chodníků 

(zda je možné z technických důvodů v inkriminovaných místech chodníky vybudovat). 

Tuto studii by však musela zadat obec Pičín, protože většina pozemků leží v jejím 

katastrálním území. Vedení obce Buková plánuje započetí komunikace o možnosti 

vybudování chodníku s obcí Pičín. Obcí vede Modrá turistická trasa ve směru Komárov – 

Jince – Buková u Příbramě – Rosovice. Trasa vede přes místní Zámek a přes Vackův rybník 

(zvaný Vackov). V obci se také nachází zelená turistická značka místního významu 

směřující k Partyzánskému pomníku. Obcí neprochází žádné značené cykloturistické 

trasy. 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  

Silniční doprava - Obec je zapojena do Středočeské integrované dopravy. V  obci se 

nachází dvě autobusové zastávky. Autobusová zastávka „Buková u Příbramě, Na vršku“ 

a zastávka „Buková u Příbramě“ umístěná na návsi. Autobusové zastávky jsou ve špatném 

stavu a je nutná jejich oprava. Obcí projíždí autobus linky D47 Příbram-Pičín-Dobříš, D87 

Příbram-Pičín-Suchdol-Praha a linka D58 Příbram-Pičín-Dobříš-Praha. Celkem cca 10x 

denně ve všedních dnech v obou směrech, 2x o sobotách a 1x o nedělích také v obou 

směrech. Obslužnost zajišťuje společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a ARRIVA 

PRAHA s.r.o. 

Železniční doprava – železniční doprava se v obci nenachází. Nejbližší železniční stanice 

je v obci Bratkovice, v okresním městě Příbram nebo ve městě Dobříš. 

 

2.7 VYBAVENOST OBCE 

BYDLENÍ  

Obecní úřad evidoval 160 domů s číslem popisným a 35 domů s číslem evidenčním v roce 

2016. Byty jsou situovány ve většině případů v rodinných domech, pouze 4 byty jsou 

v bytovém domě. Nájemních bytů bylo 5 a k rekreaci slouží 19 bytů.  

ZDRAVOTNICTVÍ  
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V obci se ordinace lékařů nenachází. Nejbližší ordinace lékařské praxe jsou v okresním 

městě Příbram a ve městě Dobříš (kromě praktického lékaře, který dojíždí do sousední 

obce Pičín). Nejbližší nemocnice se nachází ve městě Příbram. 

SOCIÁLNÍ PÉČE  

Přímo v obci Buková u Příbramě se nenachází zařízení sociální péče. Pečovatelské, 

zdravotnické a odlehčovací služby osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám 

vyžadující pomoc zajišťuje Farní charita Příbram, Farní charita Starý Knín a ALKA o.p.s. 

Jako koordinátor v oblasti sociálních a navazujících služeb včetně podpory lokální 

zaměstnanosti působí Místní akční skupina Brdy-Vltava, která podporuje regionální 

poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava a 

nabídkou zaměstnání v tzv. sdílené pracovní četě, která jezdí po obcích regionu a uklízí 

veřejná prostranství. 

ŠKOLSTVÍ  

V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Děti a žáci dojíždí nejčastěji do Základní 

školy a Mateřské školy v Pičíně. Tato škola je vzdálena cca 1 km od obce Buková  

u Příbramě. Po absolvování prvních pěti let školní docházky odchází žáci obvykle  

do okresního města Příbram vzdáleného cca 10 km nebo do města Dobříš, vzdáleného cca 

9 km. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V obci se nenachází sběrný dvůr ani sběrné místo. Svoz komunálního a separovaného 

odpadu zajišťuje společnost RUMPOLD-P s.r.o. Svoz biologicky rozložitelného odpadu 

zajišťuje společnost SvZ Centrum, s.r.o. Příbram. Tento odpad směřuje do kompostárny 

Bytíz. V obci je jedno „hnízdo“ sběrných nádob pro separovaný odpad (papír, sklo, plasty, 

2 kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad) na návsi a dalších 9 míst se 

sběrnými nádobami na biologicky rozložitelný komunální odpad. Tyto nádoby jsou 

rozmístěny po celé obci. Počet kontejnerů na bioodpad je v obci nedostačující, především 

pak ve vegetačním období na jaře a na podzim. Kontejner na tetrapaky se v obci 

nenachází. Okolí hnízda na návsi je často znečištěné. V tomto případě se však jedná  

o neukázněnost lidí. Sběr železného šrotu zajišťují místní hasiči jednou ročně. Svoz 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu není v obci zajištěn.  

KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY  

V obci se nachází dětské hřiště, které bylo v roce 2016 vybaveno novými herními prvky. 

Tuto investici financovala obec ze svého rozpočtu. Fotbalové hřiště ani jiné sportovní 

zázemí pro širokou veřejnost se v obci nenachází. V obci je registrován POBUK 

MOTORSPORT Klub. Působí zde také společnost HORSE PARK Kamenný dvůr, a.s., která 

nabízí ustájení koní, jízdárnu, jezdeckou školu, tenisový kurt, fitness centrum a saunu 

(neveřejnou).  
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Bukováček organizuje každoročně společně s obcí několik kulturních akcí, viz tabulka 

níže. Bukováček je dobrovolné a neziskové sdružení občanů, kteří se chtějí podílet na 

rozvoji a organizaci kulturního, společenského a sportovního života v naší obci. Toto 

sdružení vzniklo v roce 2009. Společenské akce pořádané  Bukováčkem si již po mnoho 

let pochvalují nejen naši občané, ale také lidé z širokého okolí, kteří pravidelně navštěvují 

tato kulturní vyžití (zdroj: http://bukova.net). 

V restauraci Na Zámecké je možné si pronajmout sál, kde je možné organizovat kulturní a 

společenské akce (pronájem od soukromého vlastníka). V současné době je však tento sál 

pro obecní akce využívaný pouze minimálně. Sál je občas používán ke komerčním účelům 

– diskotékám. 

Významnou dominantou obce je barokní 

zámek, který se nachází severozápadně od 

návsi. Současná podoba zámku pochází z r. 

1751, kdy došlo k přestavbě staršího 

panského sídla. Budova je trojkřídlá, 

patrová, s mansardovou střechou. Zahradní 

průčelí je s trojosým středovým risalitem s 

trojúhelníkovým ukončením a s 

pavilónovou nástavbou s polokruhovým 

štítem. Ve 2. pol. 20 století byl využíván jako 

domov seniorů, dnes patří zámek 

soukromému majiteli a je veřejně nepřístupný a nevyužitý. Objekt je památkově chráněný 

od roku 1958. V roce 2009 byl zámek rekonstruován. Okolo zámku se nachází zbytek 

zámeckého parku a v současné době chátrající hospodářské budovy. 

Uprostřed kruhové návsi je kaplička zasvěcená sv. Zikmundovi vystavěná v roce 1888. 

Mimo ni je v horní části vsi (na cihelně) malá kaplička „U sv. Jana“, ve které se konají 

májové pobožnosti. Náves by bylo vhodné také rekonstruovat, např. vysázet stromy, 

vybudovat zde posezení apod. 

Obec Buková u Příbramě má svou lokální tradici tzv. „Jesličky“ konanou každý rok  

na Štědrý den. Stáří této tradice se odhaduje na cca 100 let. V Bukové se nacházela 

pastouška pro osiřelé děti, které chodily dům od domu, a tímto způsobem žebraly o jídlo. 

Pastýři, anděl a čert obchází domy dodnes a přinášejí poselství  

o narozeném Ježíškovi. Akce končí ve vsi u kapličky kolem 22 hodiny, kde se zpívají koledy 

a obyvatelé se společně setkávají.  

Všichni:  
„Co to znamená, ve dne nového  
neviděli jsme nebe jasného  
hvězda překrásně svítí, musí 
tam něco býti,  
anděl v oblacích vzhůru se  
vznáší, všemu stvoření  

radost přináší.“  
Pastýři pokleknou: 
Anděl:  
„Sláva na výsostech bohu a na  
Zemi pokoj lidem dobré vůle.“  
Jura vstává:  
„Juro vstávej neprodlévej, slyš 

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz 
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andělskou novinu, neb narodil  

se Ježíšek v Betlémě v chlévě.  
zvěstuj to také Ondrovi.  
Jura: Ondra vstává:  
„Ondro vstávej neprodlévej, slyš  
andělskou novinu, neb narodil  
se Ježíšek v Betlémě v chlévě.  
zvěstuj to také Kubovi.  
Ondra, Kuba vstává: 
„Kubo vstávej neprodlévej, slyš 
andělskou novinu, neb narodil  
se Ježíšek v Betlémě v chlévě.“  
Anděl:  
„Co ty Juro poneseš?“  
Jura:  

„Pecen chléb.“ 
Ondra:  
„A já sýr.“  
Kuba:  
„A já vezmu berana na svá statná  
ramena a půjdem spolu do Betléma.“ 
Všichni: 
„Vzhůru bratři vstávejme, do Betléma  
spěchejme, to děťátko jezulátko 
upřímně přivítejme, to děťátko  
jezulátko upřímně přivítejme.“ 
 

 

Zdroj: Jan Svojtka  

 

V současnosti je největším lákadlem v obci Čechova stodola s expozicí starých pověstí 

českých a tradic. Čechova stodola nabízí pět tematických výstav: Staré pověsti české, 

v říjnu strašidelná stodola (dýňování), v adventním a vánočním čase probíhá Vánoční 

stodola, během ledna a února Masopustní stodola a v jarním čase Velikonoční stodola 

s tradicemi (zdroj: http://www.cechovastodola.cz/). Stodolu navštěvují v pracovních 

dnech zejména školy a o víkendech rodiny s dětmi. 

Tabulka 2: Kulturní akce  

Akce  Pořadatel Termín 

Pálení čarodějnic  Bukováček 30. dubna 

Dětský den  Obec a Bukováček červen 

Posvícení – tradiční chytání 
ryb na návsi 

SDH a Obec září 

Svatomartinský lampionový 
průvod  

Bukováček  listopad 

Bukovská mikulášská nadílka 
a rozsvícení stromečku  

Obec  prosinec 
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Jesličky  Občané  24. prosince  

Akce v Čechové stodole  Čechova stodola  Celý rok  

Zdroj: vlastní šetření  

Ubytovací kapacity jsou v soukromém areálu HORSE PARK Kamenný Dvůr, a.s. 

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Z hlediska struktury půdy v katastrálním území obce mají nejvyšší zastoupení s téměř 

55% plochy lesů (427 ha). To je nad průměrem ČR, kdy procentuální zastoupení plochy 

lesů v ČR je cca 33%. Obec lze považovat za vstup do Brdských lesů. Druhé nejvyšší 

zastoupení má zemědělská půda 38,3% (299,8 ha). Z důvodu toho, že se v obci nachází 

vysoké procento orné půdy, je zcela nezbytné podporovat zadržování vody v krajině a 

celkově podporovat správné hospodaření s vodou. Bohužel má obec v této oblasti pouze 

omezené možnosti, protože většinu pozemků na jejím katastru vlastní soukromí vlastníci. 

Tabulka 3: Struktura půdy v katastrálním území  

Struktura půdy ORP Příbram Buková u Příbramě 

[ha] [%] [ha] [%] 

Lesní půda 46 259,1 50,0 426,7 54,6 

Vodní plochy 1 996,3 2,2 18,4 2,3 

Zastavěné plochy 1 048,5 1,1 9,1 1,2 

Ostatní plochy 8 448,5 9,1 27,9 3,6 

Zemědělská půda 34 779,3 37,6 299,8 38,3 

Celková výměra 92 531,6  781,9  

Ze zemědělské půdy tvoří:     

Orná půda 24 610,7 70,8 265,3 88,5 

Chmelnice - - - - 

Vinice - - - - 

Zahrady 1 428,8 4,1 13,8 4,6 

Ovocné sady 148,1 0,4 3,2 1,1 

Trvalé travní porosty 8591,6 24,7 17,5 5,8 

Zdroj: ČSÚ 
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Obec Buková u Příbramě patří do mírně teplé 

klimatické oblasti s průměrně 20ti – 40ti 

letními dny s letní teplotou 15-16°C. Zimní 

období je s 50ti – 60ti ledovými dny  

s průměrnou teplotou -2 až -3°C. Území obce 

není významněji zasaženo hlukem, neboť 

obcí neprochází žádná dálnice ani rychlostní 

komunikace. Taktéž není v blízkosti obce 

provozováno žádné letiště či jiný významný 

zdroj nadměrného hluku. V menší míře může 

jako zdroj hluku v obci působit osobní 

doprava. Krásné prostředí pak dokresluje 

blízkost Brd. Často využívaným ukazatelem 

je koeficient ekologické stability (KES), který 

vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními 

plochami (jako jsou lesy, zahrady, louky, 

atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně 

zemědělsky obdělávanými (tzn. 

nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu 

obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší 

než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. 

V obci Buková u Příbramě dosahuje 

koeficient hodnoty 1,59. Pokud tento 

koeficient dosahuje hodnoty mezi 

1,00<KES<3,00, jedná se o vcelku vyváženou 

krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními 

strukturami. Územím obce protéká ze západu na východ Sychrovský potok, který vtéká 

do Vackova rybníka. V území se nachází kromě Vackova rybníka, také menší Dražský 

rybník. Na území Bukové u Příbramě nezasahuje žádná chráněná krajinná oblast či 

národní park. V obci není evidován žádný památný strom.  

 

2.9 SPRÁVA OBCE  

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 

Obec Buková u Příbramě je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou se 

základním rozsahem výkonu státní správy (obec I. typu). Orgány obce je vykonávána 

přenesená působnost v základních oblastech, které stanoví zvláštní zákony. Správním 

územím je obvod obce. Obec je spravována zastupitelstvem, které je 9-ti členné. Mezi 

výbory zastupitelstva patří finanční výbor, kontrolní a revizní výbor. Obec má zřízenu 

kulturní komisi. Kulturní komise chodí blahopřát k významným jubileím občanů – vždy 

k 70, 75 a 80 roku a poté již každý rok. 

Zdroj: mapy.cz/letecka 

 
Obrázek 3 Mapa obce Buková u Příbramě 
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Úřední hodiny obecního úřadu: středa 18:00 – 20:00 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE 

Vývoj hospodaření obce Buková u Příbramě v letech 2009 – 2016 (v tis. Kč) uvádí tabulka 

č. 4. K 31. 12. 2016 měla obec Buková u Příbramě celkový zůstatek v hodnotě  

1 439 784 Kč. V roce 2013 obec začala budovat splaškovou kanalizaci a ČOV, projekt byl 

ukončen v roce 2015, což se projevuje navýšením přijatých transferů a kapitálových 

výdajů v letech 2013 až 2016. Dotaci obec získala z Operačního programu Životní 

prostředí (prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 

povodní) na splaškovou kanalizaci a ČOV s celkovými náklady 33 401 514Kč, výše 

podpory z tohoto činila 23 078 641Kč.  

Tabulka 4: Hospodaření a majetek obcí  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Daňové příjmy 1 682 1 912 1 889 2 307 2 973 3 262 3 480 3 780 

Nedaňové příjmy 260 218 257 201 176 166 576 530 

Kapitálové 
příjmy 

999 0 0 0 248 1 079 156 216 

Přijaté transfery 88 93 49 186 5 010 17 281 1 242 2 188 

Příjmy celkem 3 029 2 223 2 195 2 694 8 407 21 789 5 454 6 714 

Běžné výdaje 1 577 1 572 1 464 2 703 2 112 1 365 5 100 1 550 

Kapitálové 
výdaje 

580 249 195 336 6 441 24 869 2 668 4 393 

Výdaje celkem 2 158 1 821 1 659 3 039 8 553 26 233 7 767 5 944 

Rozdíl příjmů a 
výdajů 

871 402 536 -345 -146 -4 444 -2 313 770 

Zdroj: ČSÚ + zveřejněný rozpočet obce 

BEZPEČNOST  

Obec neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel 

provádí Policie ČR. Ochrana života, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými 

pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou 

sboru dobrovolných hasičů obce a dále jednotkami požární ochrany HZS stanice Příbram. 

Obec má požární nádrž. Sbor dobrovolných hasičů měl v roce 2015 51 členů, zásahové 

družstvo tvořilo 8 členů. V obci funguje především dívčí hasičské družstvo, které se 

účastní hasičských soutěží. Mužské družstvo se neúčastní hasičských soutěží. Obec 

pořídila závodní stříkačku a zajistila základní vybavení.  

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBA 

Obec je členem lokálního uskupení:  

Místní akční skupina Brdy-Vltava 
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MAS sdružuje subjekty z veřejného a soukromého sektoru (i aktivní obyvatele), kterým 

není lhostejná podoba místa, kde žijí. Jedná se o neziskovou organizaci, která spolupracuje 

na rozvoji venkova a získání finančních prostředků z EU i z národních programů  

pro rozvoj území, kde působí. Organizace byla založena v roce 2006 a v roce 2017 

sdružovala 50 subjektů z regionu.  

Obrázek 4 Mapa území, kde působí MAS Brdy-Vltava 

 

Zdroj: MAS Brdy-Vltava 



3 VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI OBCE 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků o obci  

z výše provedené analýzy, dotazníkového šetření, setkání s obyvateli a podnětů  

od zástupců obce.  

3.1 „PLÁNUJEME SPOLEČNĚ BUDOUCNOST NAŠÍ OBCE“….  

… toto motto provázelo vyplňování dotazníků pro potřeby tvorby „Programu rozvoje 

obce Buková u Příbramě na období 2018-2024“.   

V březnu a dubnu 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi občany obce. Celkem se vrátilo 

49 vyplněných dotazníků, kdy dotazovaní hodnotili stav obce ve vybraných oblastech, 

přednosti a problémy obce, priority rozvoje obce. Výsledky dotazníků a výstupy  

ze setkání jsou zohledněny při tvorbě vize (ideálního stavu, kam chceme dojít). Při 

bodovém hodnocení jednotlivých oblastí dotazovaní kladně hodnotili především úroveň 

veřejného kanalizačního řadu (souvisí s nově vybudovanou kanalizací z roku 2015) a 

úroveň veřejného osvětlení. Naopak negativně byla ohodnocena absence vodovodu a 

možnost kulturního a společenského vyžití, pracovní příležitosti v obci (což samozřejmě 

souvisí s velikostí obce) a absence chodníků. Čím nižší je průměrná známka, tím je oblast 

hodnocena lépe. Toto hodnocení bylo na společném setkání odsouhlaseno. 

Graf 9: Spokojenost obyvatel v jednotlivých oblastech  

 

Zdroj: vlastní šetření 
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V dotazníkovém šetření měli obyvatelé vyznačit prioritní oblasti, na které je vhodné se 

v budoucnu v obci zaměřit. Při seřazovaní oblastí dle priorit od nejdůležitějších po méně 

důležité si dotazovaní nejvíce cení kvalitního životního prostředí (fungující odpadové 

hospodářství, ochrana vod a krajiny, fauny a flory, podpory investic do úspor energií). 

Jako druhou prioritu označili obyvatelé kvalitní technickou infrastrukturu (kanalizace, 

ČOV, veřejné osvětlení).  

Pořadí Prioritní oblast 

1 Kvalitní životní prostředí (fungující odpadové hospodářství, ochrana vod a krajiny, 
fauny a flory, podpory investic do úspor energií) 

2 Kvalitní technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, ČOV, veřejné osvětlení) 

3 Upravená a čistá obec 

4 Kvalitní dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, hromadná doprava) 

5 Fungující mezilidské vztahy a spolupráce (podpora sousedských vztahů, spolupráce 
mezi organizacemi v obci/regionu, podpora podnikatelů) 

6 Možnosti trávení volného času (sportovní, kulturní a společenské vyžití v obci) 

Zdroj: vlastní šetření  

Z dotazníků vyplynulo, že se obyvatelé v 61% o dění v obci zajímají, avšak aktivně 

informace nezjišťují. 22% se zajímá spíše zřídka a to pouze pokud se objeví problém, který 

se jich samotných dotýká. 17% obyvatel se o dění v obci zajímá a informace si aktivně 

vyhledává. 

Graf 10: Zájem obyvatel o dění v obci  

 

Zdroj: vlastní šetření 

Z dotazníků také vyplynulo, že pro cca 1/3 dotazovaných je zdrojem informací o dění 

v obci úřední deska a informace od sousedů a známých. 1/5 občanů získává informace 

z internetových stránek obce (od roku 2016 byly zřízeny nové webové stránky). 

 

 

61,0%

22,0%

17,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

O dění v obci se zajímám, ale aktivně informace
nezjišťuji

O dění v obci se zajímám spíše zřídka, pouze pokud je
problém, který se mě bezprostředně týká

O dění v obci se velice zajímám a aktivně vyhledávám
informace



 

 

Program rozvoje obce Buková u Příbramě, v1.1  24 

Graf 11: Kde občané získávají informace o dění v obci v %  

 

Zdroj: vlastní šetření 
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4 SWOT ANALÝZA OBCE BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ  (VÝCHODISKA  

PRO NÁVRHOVOU ČÁST)  

SWOT analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které v obci existují. Silné a slabé stránky 

ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby určují možný kladný nebo záporný 

vliv na rozvoj dané oblasti. Tato analýza je mostem mezi analytickou a návrhovou částí 

strategického dokumentu. Tabulka vychází z analytické části dokumentu, z výstupů 

dotazníkového šetření a ze setkání s obyvateli obce.  

Tabulka 5: SWOT analýza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Krásná příroda a blízko se nacházející lesy  Absence sportoviště  

Klidná obec  Absence vodovodní sítě 

Kanalizace a ČOV  Znečištěný prostor u hnízd na tříděný odpad  

Plynofikace  Nevhodné otvory pro vhazování objemnějšího 
tříděného odpadu 

Dobrá kvalita životního prostředí  Absence chodníků v intravilánu obce 

Blízkost pohoří Brdy - Hřebeny Místa s chybějícím veřejným osvětlením 

Dobré dojezdové vzdálenosti (Příbram, Dobříš, 
Praha) 

V zimních měsících znečištěné ovzduší pálením 
nevhodných materiálů 

Dobré autobusové spojení Nízká míra využití sálu v restauraci při pořádání 
akcí 

Akce Bukováčku a obce Malá spolupráce obce a místních organizací 

Turistická atraktivita - Čechova stodola Nedostatečné kapacity sousedních MŠ/ZŠ 

Bezpečná obec  Nefungující mužské družstvo SDH 

Fungující obchod a restaurace Málo kulturních a společenských akcí 

Mladá obec Nefungující veřejný rozhlas 

Nové a aktuální webové stránky obce Nevyužívání dotací při investicích obce 

Nově zbudované dětské hřiště Nedostatečný počet kontejnerů na bioodpad 

Opravené místní komunikace Nízké procento pozemků ve vlastnictví obce 

Tradice „Jesliček“  

Přání k životním jubileím občanů  
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Příležitosti Hrozby 
Lepší komunikace OÚ s občany – společná 
setkání 

Výstavba průmyslových areálů a skladišť  

Využívání dotací Rozšiřování výstavby na úrodné zemědělské 
půdě  

Vydávat občasník - obecní zpravodaj Nedostatek pitné vody  

Využívat nové webové stránky obce ke 
komunikaci s občany 

Špatné mezilidské vztahy 

Vybudovat komunikace k novým parcelám Nekomunikující vedení obce 

Společný úklid obce Přistěhování nepřizpůsobivých lidí 

Podpora zadržování vody v krajině Chátrání Zámku 

Vstřícnější přístup vedení obce  Nevhodné využití Zámku po jeho prodeji 

Zkultivovat stávající autobusové zastávky  Stagnace rozvoje obce 

Zajistit bezpečnou cestu pro chodce (především 
v intravilánu, směr Pičín)  

Nedostatečná doprovodná infrastruktura 
v nové zástavbě 

Vybudovat sběrné místo v obci pro bioodpad  

Zajistit kontejner na tetrapakové obaly  

Zapojit se do projektů obnovy veřejných 
prostranství a renovovat náves 

 

Umístit hnízdo na kontejnery mimo hlavní cestu  

Zajistit včasné vyvážení kontejnerů na tříděný 
odpad 

 

Zajistit velkoobjemový kontejner na bioodpad  

Pozn.: černě sepsány podněty z dotazníků a analytické části, zeleně přidány podněty  

ze společného setkání s občany 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ  

Návrhová část vychází ze zjištění v analytické části a zachycuje základní podněty, které 

vzešly z předchozích fází zpracování Programu rozvoje obce Buková u Příbramě 2018-

2024. Jinými slovy obsahuje souhrn dílčích kroků, které udávají, jak naplnit stanovené cíle 

a dosáhnout definované vize. 

 

5.1 VIZE OBCE BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ  

Vize znamená ideální stav, kam se realizací aktivit snažíme dostat. Jedná se o pozitivní 

zobrazení budoucnosti (do horizontu 2024) a odpovídá nám na otázku „kam směřujeme, 

co chceme dosáhnout“.  

 

 

5.2 CÍLE A OPATŘENÍ  

Pro sledování toho, zda směřujeme ke stanovené vizi, je nezbytné definovat strategické 

cíle a na ně navázaná opatření a aktivity. Opatření a aktivity jsou mnohem konkrétnější a 

zahrnují již konkrétní úkoly, který mají být splněny pro to, abychom dosáhli stanovených 

cílů a jejich prostřednictvím definované vize.  

5.2.1 STRATEGICKÉ CÍLE  

Cíl 1: Udržet krásnou a čistou přírodu jako vstup do brdských lesů 

Cíl 2: Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele 

Cíl 3: Pečovat o komunitní život v obci 

 

 

 

 

Rok 2024: Buková u Příbramě (i Malá Buková a chatová oblast Vackov) je 

bezpečnou obcí, kde se lidem dobře žije. Je zajištěna kvalitní dopravní a 

technická infrastruktura dostupná všem. Uvnitř obce i v jejím okolí je 

dostatek zeleně a krásné a čisté krajiny jako stvořené  

pro procházky. Jsme rádi, že žijeme v Bukové. 
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5.3 OPATŘENÍ  

Opatření nám pomohou upřesnit a konkretizovat definované strategické cíle, které jsou 

stanovené na obecné úrovni. 

Cíl 1 Udržet krásnou a čistou přírodu jako vstup do brdských lesů 

Opatření 1.1 Upravená veřejná prostranství v intravilánu 

Opatření 1.2 Udržovaná krajina a příroda 

 

Cíl 2 Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele 

Opatření 2.1  Kvalitní technická infrastruktura 

Opatření 2.2 Kvalitní dopravní infrastruktura 

Opatření 2.3 Fungující základní služby 

 

Cíl 3 Pečovat o komunitní život v obci 

Opatření 3.1 Pořádání akcí pro obyvatele 

Opatření 3.2 Komunikující obecní úřad 

Opatření 3.3 Podpora činnosti spolků v obci 

Opatření 3.4 Podpora místních specifik 
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6 PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY  

Tato kapitola obsahuje konkrétní aktivity, které by měly být udělány, abychom naplnili 

vizi. Je samozřejmostí, že se nepodaří zrealizovat všechny záměry, ale vedení obce i 

obyvatelé budou usilovat o naplňování uvedených aktivit. 

Cíl 1 Udržet krásnou a čistou přírodu jako vstup do brdských lesů 

Opatření 1.1 Upravená veřejná prostranství v intravilánu 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Vylepšení stávajícího či vybudování nového místa na 
tříděný odpad 

2020 30 000Kč 

Zajistit velkoobjemový kontejner na bioodpad 2023 10 000Kč 

Revitalizovat požární nádrž na návsi 2024 50 000Kč 

Revitalizovat náves – koncepční řešení vzhledu návsi 2024 800 000Kč 

 

Opatření 1.2 Udržovaná okolní krajina a příroda 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Šířit osvětu mezi obyvateli „jak správně třídit“ a „co 
patří do kotle a co už ne“ (letáky na vývěskách, 
upozornění do schránek) 

2018-2024 - 

Realizovat společný úklid s občany – „Ukliďme naši 
obec“ 

2018-2024 10 000Kč 

Zajistit údržbu zeleně v intravilánu i extravilánu obce 2018-2024 60 000Kč/rok 

Zajistit pravidelný prořez cest 2018-2024 15 000Kč/rok 

Zajistit prořez na Malou Bukovou 2019 50 000Kč 

 

Cíl 2 Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele 

Opatření 2.1  Kvalitní technická infrastruktura 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Realizovat dotazníkové šetření týkající se zájmu 
obyvatel napojit se na obecní vodovod 

2024 1 000Kč 

Vybudovat vodovodní řad (v závislosti na předchozím 
bodu) 

2024 20 000 000Kč 

Oprava stávajícího a doplnění veřejného osvětlení 2024 50 000Kč 

Zprovoznit veřejný rozhlas 2018 230 000Kč 
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Opatření 2.2  Kvalitní dopravní infrastruktura 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Rekonstruovat autobusové zastávky 2024 120 000Kč 

Opravovat místní komunikace – např. do Malé Bukové, 
v nové zástavbě apod. 

2024 4 500 000Kč 

Vyřešit bezpečnost na komunikacích v obci 2019 150 000Kč 

Rozmístit zrcadla do nepřehledných míst v obci 2018 60 000Kč 

Komunikovat s obcí Pičín ohledně vybudování 
chodníku z Bukové do Pičína  

2018-2024 - 

 

Opatření 2.3  Fungující základní služby (vzhledem k velikosti obce) 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Udržet fungující prodejnu s potravinami 2018-2024 62 000Kč/rok 

Zateplit prodejnu 2021 250 000Kč 

Adaptovat prostor vedle prodejny k zájmovým 
aktivitám 

2019 100 000Kč 

Vybudovat hřiště pro míčové hry pro starší 
děti/dospělé u dětského hřiště 

2024 2 500 000Kč 

Oplotit dětské hřiště 2019 50 000Kč 

Vybudovat zázemí na hřišti (posezení, soc. zařízení 
apod.) 

2024 150 000Kč 

 

Cíl 3 Pečovat o komunitní život v obci 

Opatření 3.1 Pořádání akcí pro obyvatele 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Zapojovat obyvatele do organizace akcí 2018-2024 - 

Udržet stávající akce 2018-2024 Bude upřesněno. 

 

Opatření 3.2 Komunikující obecní úřad 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Zajistit kronikáře 2019 3000Kč 

Komunikovat s vlastníkem zámku 2018-2024 - 

Komunikovat s okolními obcemi 2018-2024 - 

Smysluplně využívat dotací 2018-2024 Bude upřesněno. 

Využívat anketu na zjišťování potřeb občanů 
(umístěna na webových stránkách obce) 

2018-2024 - 
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Opatření 3.3 Podpora činnosti spolků v obci 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Spolupracovat s neziskovými organizacemi v obci 2018-2024 10 000Kč 

 

Opatření 3.4 Podpora místních specifik 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Podporovat jedinečné místní tradice a specifika 2018-2024 - 
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7 IMPLEMENTACE PRO BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ  

 Program rozvoje obce Buková u Příbramě shrnuje směřování obce v letech  

2018-2024. 

 V dokumentu jsou uvedeny aktivity, které by měly být v obci realizovány (aktivity 

vychází z analytické části, z informací od obyvatel a od vedení obce). Některé zde 

uvedené aktivity lze uskutečnit za významného přispění místních obyvatel, ale 

s minimálními požadavky na externí zdroje financování. Jiné jsou finančně velmi 

nákladné. Pro vyvážený rozvoj obce však bylo nezbytné definovat oba typy těchto 

aktivit. Pro realizaci finančně náročných záměrů (nad rozpočtové možnosti obce) je 

nutné aktivně vyhledávat dostupné dotační příležitosti. 

 Tento dokument se zaměřuje na 3 tematické oblasti: 1) Udržet krásnou a čistou 

přírodu jako vstup do brdských lesů, 2) Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost 

pro obyvatele a 3) Pečovat o komunitní život v obci. 

 Garantem, který průběžně sleduje naplňování Programu rozvoje obce je starosta 

nebo jím pověřený zastupitel. Naplňování tohoto dokumentu bude sledováno 1x 

ročně a budou vždy zaznamenány dílčí kroky realizované pro naplnění stanovených 

cílů. Hodnocení se provádí po uplynutí 1 roku od schválení zastupitelstvem. 

S vypracovaným hodnocením budou vždy seznámeni všichni členové zastupitelstva. 

Každé zpracované hodnocení bude uchováno spolu s dokumentem Program rozvoje 

obce Buková u Příbramě. Všechny verze dokumentu budou archivovány na obecním 

úřadě. 

 Aktuální verze dokumentu bude dostupná na webových stránkách obce a zároveň 

bude možné do ní nahlédnout na obecním úřadě. Dokument je také přístupný  

na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoje ČR: http://www.obcepro.cz/. 
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