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Zápis č.5/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 6.6.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

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

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Orientační pojmenování komunikací v obcích 
3) Oprava zápisu z veřejné schůze 18.4.2009 
4) Autobusový spoj Aš - Doubrava 
5) Retardéry 
6) Stromy „Přátelství“ 
7) Rybník Kopaniny – p. Beránek 
8) Kontejnery 
9) Organizační 
 

 
 
 

1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání ze strany OsV – úkoly byly splněny, 
dlouhodobé jsou nadále v běhu a jsou sledovány  -podrobnosti některých úkolů 
v následujících bodech. Současně se OsV ztotožňuje se znepokojením občanů, kteří 
poukazují na nemilou skutečnost. Osm týdnů po veřejné schůzi obyvatel Kopanin a Doubravy 
není ze strany MÚ žádná reakce k problémům, které se diskutovaly a byly zaneseny i do 
zápisu, který byl na MÚ předán.  
 

2) K 6.6.2009 je ukončena anketa k orientačnímu pojmenování komunikací v Kopaninách a 
Doubravě, která se uskutečnila na základě žádosti Ašských služeb pro zvýšení přehlednosti 
údržby (zejména hlášení nedostatků a následnému odstraňování). Byl podán jeden návrh na 
jiné pojmenování, který byl akceptován a realizován. Konečný seznam včetně grafiky bude 
zaslán Ašským službám a MÚ. Je třeba ještě jednou zdůraznit, že se nejedná o oficielní 

přejmenování ale pouze o orientační, které bude sloužit pouze pro potřeby údržby. 
 

3) OsV opravuje zápis z veřejné schůze konané dne 18.4.2009. Z dikce zápisu vyznělo, že 
retardéry byly schváleny. Ve skutečném stavu byly retardéry přijaty jako řešení MÚ, to však 
nenahrazuje schválení nadřízenými orgány, ke kterým podal žádost o schválení a realizaci MÚ. 
 

4)  Na OsV se obrátil ing. Klepáček s žádostí o stanovisko na záměr zrušit spoje do Doubravy 
(číslo 19 a 26 – večerní hodiny). Předseda OsV jako odpověď zaslal stanovisko, které 
zdůrazňuje nutnost tyto spoje nerušit. Pro úplnost je uvedeno celé stanovisko: 
 
Stanovisko OsV k případnému vyřazení spojů linek 19 a 26. 
 
Nesouhlasíme se zrušením uvedených linek. Došlo by opět k odříznutí obyvatel od možnosti 
zaměstnání na směnný provoz. Stejně jako se v průvodním dopise zmiňuje vliv krize působí 
stejné faktory i na zaměstnavatele našich občanů. Není neznámou skutečností, že se dočasně 
zastavují odpolední a noční směny a tedy i pokles cestujících na všech večerních spojích. 
Vliv krize a tedy i krizových scénářů je dočasný a ve chvíli obnovení plné výroby a vzniku 
nových míst budou občané pro nemožnost spojení bez šance na zaměstnání. 
 
OsV se domnívá, že řešení zmíněných spojů by mělo jít cestou využívání mikrobusů, tak jak se 
to běžně děje v jiných okresech. Náklady na osobo/km u velkokapacitního autobusu, který 
jezdí dnes, a mikrobusu jsou rozdílné v desítkách %. Snižování nákladů není jen o rušení ale i 
hledání optimálních možností. A zde ještě ani zdaleka nebyly všechny možnosti vyčerpány. 
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OsV trvá na zachování spojů tak jak jsou dnes v jízdních řádech. 
 

5) Retardéry. Na společném jednání OsV a MÚ v březnu 2009 byla otázka retardérů projednána a 

konkretizováno. Byly i upřesněny podmínky, za kterých je možno je instalovat (podmínky zjistil 
p. Škoda od starosty Hranic, kde jsou retardéry již instalovány). Na základě tohoto jednání 
byla MÚ vyhotovena žádost pro příslušné nadřízené orgány, které ji posléze nepotvrdily a 
zamítly. Zástupci OsV se při zjišťování příčin odmítnutí seznámili s příslušnými dokumenty a 
musí konstatovat, že předmětná žádost byla vyhotovena naprosto povrchně, neobsahovala 
závěry výše uvedeného jednání ani skutečné důvody projednané na zmíněném jednání. Za 
stěžejní je třeba označit úplná absence označení obytné zóny, kdy toto označení části obce  a 

příslušné komunikace umožňuje instalaci retardérů. Zástupci OsV následně projednali vzniklou 
situaci s ing. Klepáčkem a bylo dohodnuto, že bude vypracována nová, kompletní žádost o 
retardéry obsahující veškeré náležitost. Zástupci OsV při tomto jednání ing. Klepáčka 
informovali, že tragédii v Doubravě spojenou s neukázněnými řidiči nedošlo pouze shodou 
okolností a je třeba situaci důrazně a neprodleně řešit protože incidenty se množí. Přestože to 
je zcela mimo pravomoci OsV, bude OsV vypracován koncept žádosti a postoupen na MÚ, 
protože přes veškerá jednání není znám jakýkoliv pokrok v řešení této záležitosti. 
 

6)  Před několika lety byly u autobusové zastávky slavnostně zasazeny dva stromy „Přátelství“. 
Byla to sláva ale …. Stav těchto stromů nelze označit jinak než žalostný. Buď skončilo 
přátelství ( a to asi ne), nebo se projevila nedbalá a ukvapená příprava. OsV proto žádá MÚ, 
aby prostřednictvím zodpovědných orgánů posoudil stav obou stromů a stanovil jak zjednat 
nápravu a neprodleně tato opatření realizoval. Co si asi myslí návštěvníci ze zahraničí, kteří 
znají historii těchto dřevin, a vidí jejich skutečný současný stav?! 
 

7)  Na jednání OsV se dostavil p. Beránek, který se koupí od MÚ stal majitelem pozemku 
s rybníkem v Kopaninách. Nastolil otázku zásadní – napuštění rybníka a jeho další využití. 
Přestože se jedná o problematiku zcela mimo kompetence OsV, byla otázka dlouho 
diskutována. Jednak je třeba konstatovat, že p. Beránek jako majitel pozemku + nájemce 
sousedícího pozemku odvedl přes letošní zimu obrovský kus práce a dosáhl velkého zlepšení 
vzhledu a pořádku (to bylo konstatováno i na veřejné schůzi v 04/2009). 
Otázka druhá – napuštění rybníka a jeho využívání – je zcela na majiteli. Podle práva nelze 
omezovat právo majitele rybníka, který nemovitost jako rybník, tedy vodní plochu (je tak i 
zanesena v katastru), koupil a nebyl při koupi limitován jakýmkoliv závazkem, omezovat ve 
výkonu vlastnických práv. OsV se informativně zajímal  u starousedlíků a byl ujištěn, že 
předmětný rybník byl vždy napuštěn a využíván. 
OsV se zdržuje rozhodnutí, neboť to mu nepřísluší. Současně ale klade důraz na dva okruhy 
obecného zájmu, kdy byl majitelem ujištěn o plné podpoře.  
a) rybník byl, je a stále bude uvažován jako zdroj vody pro případ požáru  
b) rybník po napuštění bude veřejně přístupný na vlastní riziko 
c) budou zachovány podmínky pro život chráněného živočicha 
  
 

8) OsV se zabýval připomínkou k přistavování kontejneru do obou obcí. Kontejner je přistaven 
dvakrát ročně se zaměřením na sběr shrabaného odpadu. To však nekoresponduje 
s potřebami obyvatel. 
OsV proto vyvolá jednání s MÚ se záměrem přistavovat kontejner častěji a cíleně. Je třeba si 
uvědomit, že sběrný dvůr, sloužící občanům Aše, je trochu z ruky a likvidace některých 
komodit je v takovém případě náročná. OsV se kloní k záměru směrovat přistavení kontejneru 
na konkrétní účely (kovový odpad, plasty atd.) a zabránit tak následnému vzniku černých 
skládek. A že se černé skládky zakládaly bylo zcela prokázáno letos při čistících akcích. 
 

9)  Organizační – zástupci OsV se po vzniku nového složení pravidelně zúčastňovali jednání 
zastupitelstva Aše.  Bohužel se nezúčastnili posledních zasedání z jednoho jediného důvodu. 
Přes veškeré sliby nebyly dodány vstupní materiály a tak byl navozen pocit a přesvědčení, že 
se jednání našich obcí nedotýká. To sice není zcela  pravda, ale proč se chodit na jednání bez 
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informací a jen přihlížet, jak se hlasuje. V pravidlech je toto právo zakotveno, bohužel nebylo 
ani jednou naplněno. 

 

 
 
 

Příští jednání OsV bude 1.8.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  6.6.2009 
 

 


