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Zpráva OsV pro veřejnou schůzi 18.4.2008 (první tři body programu) 
 
1) Kanalizační připojení – citace z odpovědi MÚ 7.2.2009 

Po jednání Mgr. D. Blažka, starosty města  na Ministerstvu  zemědělství má město Aš, vyřešenou 
kanalizaci a vodovod a MZe na tomto nic ve svých registrech nebude měnit. Obce Kopaniny a 
Doubrava nevyhověly dotačním  požadavkům, protože  nedosahují předepsaný počet obyvatel (2 
000 ).  
Následně zkoušíme sehnat peníze z dotačních titulů a jednou možností je dotace MZe  z důvodu 
ochrany uznaného léčivého zdroje. To ale bude platit pouze pro obec Doubrava. Při eventuálním 
získání této dotace by se provedlo napojení kanalizačního řádu z obce Doubrava do již hotového 
kanalizačního řádu obce Podhradí v horizontu cca 5 let . Pravděpodobně tento nový kanalizační 
řád by byl veden podél stávající komunikace  Doubrava – Podhradí. 
V další navazující etapě by pak bylo možné na tento řád napojit i obec Kopaniny na základě 
předem připravené  PD a následné schválené  investiční akce v orgánech města Aše. 

 
V návaznosti na tento stav navrhl Ing. Sviták na společném jednání 17.3.  svolat v obci schůzi 
s tématem domácí čistírny na kterou zajistí odborníka, se kterým se mohou řešit konkrétní dotazy. 
OsV nabídku přijal s tím, že to bude schůzka nezávazná a v žádném případě nemění rozhodnutí 
občanů ze schůze 17.9.2007 a požadavku na kanalizaci a vodovod. Následně OsV dopisem Ing. 
Svitákovi rozšířil a upřesnil témata. OsV navrhl, aby nominovaný odborník ještě před schůzkou 
prošel obce, důkladně se seznámil s možnostmi a skutečným stavem. Jde o to, aby informace od 
něho byly konkrétní, tedy ne jen jakou DČOV, ale kam a jak odvádět odpad, možnosti a 
požadavky výstavby, následné provozní podmínky a nároky. Termín této schůzky nebyl zatím 
stanoven, předpoklad je v následujících týdnech. 
 

2) Seznámení s výsledky jednání s MÚ 
OsV jednal s představiteli MÚ celkem 3x na společných jednáních, zástupci se zúčastnili všech 
veřejných jednáni MÚ (2x zastupitelstvo, územní plán) a následně byl vždy někdo z členů 
přítomen místním šetřením přímo v obci (cesty, zeleň, kácení stromů). Protože jsou veškeré 
zápisy zveřejňovány ve vývěsních skříňkách a současně jsou umístěny na webové stránky, 
zdůrazníme jen klíčové body za uplynulých měsíců 

- OsV sestavil Pravidla pro spolupráci s MÚ. Po 5-ti měsících jsou schválena radou města, 
ale nejsou doposud podepsána a uvedena v platnost 

- Podařilo se prosadit opravu části cest v rozsahu cca 500 000 Kč s tím, že opravy se 
provádí tento rok již na jaře a ne na podzim z toho co zbude 

- Prosadila se razantnější údržba zeleně 
- Prosadily se retardéry, které by měly sloužit k omezení rychlosti po zvýšení dopravy 

(budou celkem tři – u mostu v Doubravě, u odbočky ke škole v Doubravě, u autobusové 
zastávky v Kopaninách) 

- Bylo MÚ stanoveno, že při výběrových řízeních na práce nad 20000Kč bude v komisi vždy 
jeden člen OsV, pod 20000Kč pouze v případě zájmu 

- Byly předloženy a jsou neustále doplňovány požadavky na rok 2010 
 
3) Údržba zeleně 

OsV prosadil schválení rozsáhlého čištění ploch Kopaniny a Doubravy od náletů a křovin. Otázka 
velkých stromů, které jsou nemocné, poškozené nebo je požadavek je odstranit bude posouzena 
šetřením MÚ po olistění během května a června a bude rozhodnuto o dalším postupu 
OsV by rád touto cestou veřejně poděkoval p. Vlachovi, Beránkovi a Halešicovi a odvedenou 
práci spojenou s čištěním prostor kolem a nad rybníkem v Kopaninách 
 

Pro letošní rok je potřeba dodržet pro požadavky k údržbě zeleně následné termíny: 
- běžné čištění křovin a malých náletů  - termín 31.12.2009 
- požadavky na kácení vzrostlých dřevin vyžadujících povolení a šetření – termín 15.9.2009  

Poznámka – je to dáno potřebou šetřícího orgánu vidět strom pod listím a to se dá na podzim 
ještě stihnout. V opačném případě se posune šetření až začátek příštího léta a povolení bude 
vydáno až dobu vegetačního klidu. Tedy zbytečná ztráta roku. 


