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Záznam z jednání ze dne 17.03.2009 mezi  OsV  -  Kopaniny, Doubrava  a městem Aš 
na  MÚ, U Radnice  1/2,  v  Aši 
 
Účastníci  jednání : 
Za OsV Kopaniny – Doubrava : p. Škoda, p. Imr, p.Hilf, pí.Blaňarová 
Za město Aš : Ing. Sviták, Ing. Klepáček, p. Kinče, p. Mikulecký, Bc. Taborská 
Za  Ašské služby s.r.o. : p. Škola, p. Kubánek 
 
 
- zahájení schůze a informaci o jednání s Českými radiokomunikacemi, které proběhne dne 
26.3.2009 ohledně digitalizace zastínění televizního signálu v regionu Aš - provedl Ing. 
Klepáček, místostarosta město Aš.  
- kontrolu plnění požadavků z OsV  bylo  splněno -  provedl  Ing. Sviták, tajemník MÚ Aš 
- požadavek nákupu  stanu pro OsV – podmínky nákupu nutno projednat předem s pí. 
Painzovou, vedoucí FO (koupit celý stan, koupit kdekoliv, možnost platby v EU není problém 
atd) 
- seznam s údaji občanů k životním výročím – jak se to provádí je OsV  spokojen 
- zhotovení nové kanalizace pro obce Kopaniny, Doubrava, již z dotace není šance, byla šance 
když to dělala obec Podhradí (avšak tehdejší vedení  města Aš do toho nešlo) 
- město nabízí příspěvek dle zásad na výstavbu domovních  ČOV žadatelům trvale bydlícím 
v územním obvodu města Aš (max. do 30 tis.Kč na jednu stavbu DČOV)        
- Ing. Sviták – zajistí v případě zájmu pro občany – odborníka , jenž vysvětlí podmínky pro 
provoz  domácích  ČOV tak, aby nedocházelo dezinformacím (cca do 30 – 40 dnů) 
- opravy komunikací po zimě (např. panelka v Kopaninách) pracovníci p. Knobloch, 
Mikulecký a AS Aš, provedou posouzení stavu a projednají s vedením města vč. nápravy 
- prořez dřevin na p.č. 505,  žádost p. Petrák, Kopaniny 14 , ihned posláno oznámení na OŽP,                         
dne 19.3.09 proběhlo místní šetření (Imr, Kinče, Švrčková z OŽP) šetrný prořez povolen, vč.   
pokácení silně vyhnilého topolu – dvojkmen, obvod 235, na p.č.505 (v nájmu p.Petrák) dle 
dohody provede p. Petrák. Vlastník i OŽP souhlasí  a za OsV (p.Imr) toto řekne  p. Petrákovi    
- žádost OsV (p.Hilfa) odstranění dřevin a houští na p.č. 36/4, k.ú. Doubrava. Zasláno 
oznámení na OŽP, 19.3.09 provedeno místní šetření (Kinče, Imr, Švrčková) a následně 
z OŽP povoleno. OsV dohodne s p.Hilfem odstranění a v opačném  případě OsV zašle e-mail  
na OSM (p.Kinčemu) zprávu.Toto bude zajištěno fa. Ašské služby, Aš, dle mandát. smlouvy    
- instalace 2 ks retardérů na místní komunikaci (vlastník KSÚS  KK) v obci Doubrava  a to: 
 kde začíná bývalá tržnice – před  kioskem, u bývalého RD pí. Hanzalové- odbočka ke škole 
 - zapůjčit z Aše informační světelný radar a dočasně nainstalovat do Doubravy  (od mostu po  
 náves ) až po projednání ve vedení města Aše    
- Ing.Sviták požádá velitele PČR (p.Gonose) o zajištění ranní a večerní kontroly – na 
nedodržování  omezené rychlosti při projíždění obcí  Doubrava  event. Kopanin 



- zimní úklid sněhu – 14.2.2009  se v obci Kopaniny neuklízelo – odpověď p. Kubánka z AS 
Aš a za podané vysvětlení byl OsV  spokojen 
- žádost OsV – při utváření a schvalování  plánu zimní údržby (v září) možnost nahlédnou  a  
osobně p. Škola a Škoda projet jednotlivé trasy v měsíci září. Ano – souhlas  p. Školy, AS Aš, 
OsV se  ještě v měsíci září připomene p. Školovi  k tomuto bodu.  
- Kopaniny zbourání  bývalé budovy  kravína (nejde s tím nic dělat, protože podmínkou je, že 
je to celé zabezpečené – oplocením od majitele)  odpověď od  Ing. Svitáka 
- Doubrava – zeď bývalé tržnice (žádost OsV – zbourat ) , tajemník  MÚ Aš, Ing. Sviták 
nařídí  SÚ prověření a následně v této věci konat 
- vývěsní  skříně – OsV  za dodané skříně v počtu  2 ks  platit nic nebude. Zaplatí je město Aš   
odpověď  od Ing. K. Svitáka 
- požadavek OsV na údržbu zeleně( zhotovitel p. Jakubek, smlouva-dohoda ) byl dohodnut  
mezi OsV a  zástupci fa. Ašské služby s.r.o. Aš, ( p. Škola, p. Kubánek) samostatně   
- město Aš vz. OSMaI na základě žádosti  OsV a p. Beránka zabezpečilo kontejner na různý 
odpad , který z části z prostoru  podél panel. komunikace v Kopaninách, naložil  o víkendu tj. 
21- 23.3.09 p. Beránek a spol. a město Aš zaplatilo, jako jarní úklid veř.prostranství     
Panu Beránkovi a spol. touto cestou město Aš děkuje za iniciativu a provedenou brigádu     
 
- na závěr konstatovali zástupci  OsV , že jsou s řešením problémů od prosince 2008 
spokojeni. Spolupráce se zlepšila. -  p. Škoda 
 
 
 
 
 
 
V Aši dne  23.3.2009 
Zapsal: Kinče/OSMaI  
 
 
          


