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Zápis z veřejné schůze obcí Kopaniny  a Doubrava 
 
Dne: 18.4.2009 
 
Přítomni za OsV: předseda - Jaroslav Škoda,  člen - Zdeněk Imr 
 
 
Program: 

1) Seznámení s vývojem výstavby kanalizace a vodovodu 
2) Seznámení s výsledky jednání s MÚ 
3) Stanovení termínů pro podání návrhů na prořezy a kácení zeleně 
4) Seznámení o hospodaření OsV 
5) Projednání přípravy stavění a kácení Májky, dětský den 2009 
6) Diskuze 
7) Závěr 

 
 
 
 
1) Kanalizační a vodovodní p ipojení – 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 kanal. řádu z obce Doubrava do již hotového kanal. 
řádu obce Podhradí v horizontu cca 5 let . Pravděpodobně tento nový kanal. 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  inv. 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 na požadavek vybudování kanalizace a vodovodu v Kopaninách. 
Následně OsV dopisem Ing. Svitákovi rozšířil a upřesnil témata. OsV navrhl, aby nominovaný 
odborník ještě před schůzkou prošel obě 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 provozní 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 

- Byla prosazena 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) 
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- Bylo MÚ stanoveno, že při výběrových řízeních na práce nad 20.000,-Kč bude v komisi 
vždy jeden člen OsV, pod 20.000,-Kč 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 na jejich odstranění, 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 za odvedenou 
práci spojenou s čištěním prostor kolem a nad rybníkem v Kopaninách. 
 

Pro následující 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 – termín 15.9.2009 je dán 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 na dobu dalšího vegetačního klidu. Tedy zbytečná ztráta roku.

4) Hospoda ení OsV 
Předseda OsV seznámil přítomné s výdaji na akce v uplynulém období. Celkem bylo vynaloženo 
20.000,- Kč. Pro letošní rok bylo žádáno navýšení na 25.000,-Kč, ale obdrželi jsme stejnou částku 
jako minulý rok. 

5) P íprava akcí 2009 
Na 25.4.2009 byla domluvena s občany účast na přípravě dřeva, Májky a opravě stanu 

 
 
6) Diskuze 
V úvodu seznámil předseda OsV přítomné s požadavkem, respektive návrh Ašských služeb na 
orientační pojmenování komunikací v obou obcích. OsV vypracuje návrh, který bude zveřejněn na 
webových stránkách a ve vývěsních skříňkách k vyjádření občanů. Návrhy a připomínky budou 
uzavřeny 30.4.2009 
Ve více jak hodinové diskuzi byla probrána řada námětů.  
Poznámka: v zápise budou uvedena témata a připomínky k tomuto tématu. Nebude popsán časový 
sled příspěvků 
 
- vzhledem ke zvýšení provozu na komunikacích obcí (a to nejen průtahu k hranici) byl vznesen  

požadavek na osazení (doplnění) dopravního značení. V řadě případů dochází k nejasnostem a 
časem by mohlo dojít k vážně dopravní nehodě. 

- Webové stránky Kopaniny – Doubrava. Administrátor upozornil na stav, kdy se začalo objevovat 
vícero osobních a urážlivých příspěvků. Počínaje 16.4.2009 proto jakýkoliv osobní útok bude 
okamžitě odstraněn. Stránky byly založeny s ideou zviditelnit obce, seznámit co nejvíce lidí 
s problémy našich obcí, informovat o dění a v neposlední řadě pomoci snaze osadního výboru o 
zkvalitnění života a řešení starostí obyvatel. Je potřeba připomenout jednu věc – stránky vznikly 
jako soukromý projekt a OsV byly posléze dány k dispozici. A již v úvodu bylo zdůrazněno, jak 
se bude autor a správce chovat v případě urážení. 

- Obyvatelé vyjádřili nespokojenost se skutečností, že odpad ze septiků se vyváží až do Chebu, 
což znatelně zvyšuje náklady a to v době, kdy ČOV v Aši je po revitalizaci.  Současně žádají 
zástupce města v orgánech CHEVAKu, aby se zasadili o nápravu. 
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Největší část diskuze se ale soustředila kolem otázek budoucnosti obcí. Shrnuto do bodů 
a) vybudování kanalizace a vodovodu 
- po více jak deseti letech MÚ oznámil, že se nic budovat nebude. Kde tedy jsou peníze a záměry 

schválené zastupitelstvem města? Proč se investovaly miliony Kč do (v tuto chvíli) zbytečných 
projektů? 

- na obyvatele, na které bylo uplatněno stejné navýšení koeficientu daně z nemovitostí jako v Aši, 
se chystá případná nemalá finanční zátěž v podobě investice do DČOV – projekt, realizace, 
náklady spojené s provozem 

- neřeší se zvýšení objemu odpadních vod, které by vznikly po vybudování řady pensionů 
v souladu se schváleným územním plánem. Pramen není všechno, je potřeba tu i žít. Představa 
příkopů, ve kterých tečou odpadní vody je nejen nevábná, ale současně ohrožuje zdroje pitné 
vody ve studnách – řada jich bere povrchovou vodu. 

- Ani náznakem se neřeší zhoršující se stav v zásobování pitnou vodou – i v loňském roce, kdy 
nebyla nouze o srážky, řada studní ztratila vodu. Jak bude řešen tento problém? Jak se počítalo 
při plánu lázní, pensionů a celkově počtu odběratelů se zvýšením spotřeby a jejího zajištění?  Po 
velkém výpadku studní v roce 2003 byl prohlouben vrt, ale především slíbeno řešení.  

- Jaké jsou skutečné náklady na vybudování kanalizace a vodovodu v Kopaninách očištěné od 
staveb souvisejících z lázeňskou zónou? 

 
 

b) Rozvoj a budoucnost obcí 
- Rozvoj lokality je vázán jen na lázeňskou zónu!. Proč neexistuje variantní řešení? 
- Jaká je skutečně plánovaná hranice lázeňské zóny – po různých jednáních jsou známy tři, přesto 

je stop stav na výstavbu kompletní v obou obcích 
- Problém ubývání obyvatel – v současném stavu obyvatelé jen ubývají (odchody nebo úmrtí). 

Není povolována výstavba nových domů pro zájemce – vždy s odkazem na územní plán. Má 
snad tento plán znamenat postupné ubývání stálých obyvatel?  Všude ve srovnatelných 
oblastech se podporuje výstavba zejména u mladých rodin. Jen v našich obcích je to neřešitelný 
problém.  

 
 
 
7) Závěr

- přítomní na veřejné schůzi se shodly na trvání požadavku na vybudování kanalizace a 
vodovodu 

 
 
 
Kopaniny, 18.4.2009 
 
Zapsal: J. Škoda, Z. Imr 
 
 


