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Zápis č.2/2008 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 13.12.2008 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav. Škoda 

  členové - Zdeněk Imr, Dana Blaňarová, Michal Zaťko, Miroslav Hilf 
 
Program: 

1) Kontrola zápisu z minulé schůzky 
2) Informace z jednání mezi zástupci OsV a MÚ Aš 
3) Zhodnocení akce „Mikuláš“ 
4) Příprava požadavků na rok 2010 
5) Příprava na jednání OsV – MÚ dne 18.12.2008 v Kopaninách 
6) Aktuální potřeby 

 
 

1) Body uložené na minulém jednání jako úkoly byly splněny. Mezi nejpodstatnější patří 
a) 24.11.2008 proběhlo jednání mezi OsV a zástupci MÚ Aš. Došlo k verbální shodě v záměru 
oboustranně sladit činnost a zlepšenou komunikací dosáhnout lepšího stavu. Předseda OsV 
předal „Návrh pravidel pro spolupráci mezi Osv a MÚ“. Bohužel první reakce ze strany úřadu 
neodpovídají představám – prozatím bude spolupráci řídit vedoucí odboru správy majetku a p. 
Kinče. Více se k tomuto tématu zřejmě bude diskutovat na jednání 18.12.2008 
b) Proběhla prohlídka komunikací související s požadavkem ze září 2007 za účasti pracovníků 
MÚ a OsV (p. Mikulecký a Kinče,  p. Škoda a Imr). O závěrech bude informováno na 
připravovaném jednání. 

 c) Mikulášská – proběhla dle plánu, podle reakcí k plné spokojenosti 
 

2) Jednání na MÚ proběhlo 24.11. dle plánu za účasti pracovníků MÚ a OsV. V souladu 
s úkoly z našeho jednání byl zástupcům města předložen návrh na spolupráci zpracovaný 
v písemné formě. Současně byl předán zápis č.1/2008 z jednání OsV, který mimo organizační 
obsahoval i další potřeby rajonu OsV. Výsledkem jednání bylo stanovení další schůzky na 
18.12.2008, kde se MÚ vyjádří k písemným materiálům. 
Jednání se za OsV zúčastnil p. Škoda a Imr 
 
3) Mikulášská proběhla podle plánu. Pokud lze hodnotit z reakcí, vše se zdařilo. Finanční 
prostředky byly vyčerpány dle plánu a řádně dokladovány.  
Na stránkách Kopaniny – Doubravy  bude zveřejněna anketa o místě konání dalšího Mikuláše. 
Zda Hubertus nebo Magdalena.  
 
4) Projednaly se (známé a uplatněné občany) požadavky prací na rok 2010 
 Společné 

- zbudování vodovodu a kanalizace Kopaniny – Doubrava 
- zpracovat odborný posudek a na základě něho zlikvidovat nebezpečné náletové 

dřeviny – hrozí akutní nebezpečí úrazu a poškození majetku 
- dojednat s Lesy (státní a ašské) úpravy komunikací po svozu dřeva. Současná 

praxe je devastace komunikace bez následného uvedení do původního stavu 
- řešit dopravní situaci po otevření přechodu – rychlost některých řidičů v obci se 

povolené ani nepřibližuje  (k překvapení zejména cizinci). Řešení – instalace 
stacionárního radaru s pořizováním záznamů „hříšníků“. 

- Zajistit u majitele komunikace Aš – Doubrava prořezání suchých stromů. 
Nebezpečí úrazu a škodě na majetku (noto požadavek je již uveden v zápise 
jednání OsV ze dne 22.11.2008) 

 
 Doubrava 

- Zbudovat veřejné osvětlení cesty – od Kiosku směrem Svrčková, Modravský ml. 
- Zbudovat chodníky podél hlavní komunikace přes Doubravu  
- Oprava silnice ke hřbitovu 
- Vyčištění veřejné studny u pramene Doubravka 
- Řešit propustnost pod mostem + jez u Halštrofu  
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Kopaniny 
- dodělat opravy silnic a cest dle předložených požadavků 
- Zbudovat chodníky podél hlavní komunikace přes Kopaniny 
- dokončení akce „příkopy“ v souladu s normou 
- provést sanaci křovin a náletů na městských pozemcích ve spolupráci s odborem 

ŽP. Nelze neustále ignorovat stav, že náletové dřeviny vysoké více jak 20 m 
rostou na základech staré výstavby a jsou nestabilní. Současně řada těchto dřevin 
je nahnilá v místě rozvětvení a hrozí pád. (Za poslední 2 roky došlo k pádu  4 
stromů – včetně poškození el. rozvodů na desítky hodin) 

 
 
Dotazy, žádost o vysvětlení 
- Jak byly řešeny požadavky a připomínky k návrhu územního plánu 
- Jaké jsou zpracovány výstupy z počítání hustoty provozu přes území po otevření 

hranice. Předpokládá se, že to bude podle jednotlivých období. Požadavek 
obyvatel Doubravy 

 
5) Předseda pozval všechny členy výboru na 18.12.2008 v 15 hod na jednání do Huberta. 
Podkladem budou jednak materiály předané na MÚ + zápis z dnešního jednání. 
 
6)Aktuální potřeby 

- dodat do Doubravy schránky na posypovou sůl tak jak bylo dojednáno s p. 
Mikuleckým při prohlídce komunikací 

 
 
 
Příští jednání OsV bude 10.1.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  13.12.2008 
 


