
                 Město  Aš  
                             odbor správy majetku a investic 
 

                                             Z á z n a m         
 

z jednání města Aš a OsV – Kopaniny , Doubrava  v restauraci  Magdaléna dne 18.6.2009  

Přítomni:   Za město Aš –  Ing. K. Sviták, Mgr.M.Lemák, Ing. I.Lemáková, Kinče 

                  Za  OsV        -  p. Škoda, p. Imr, p. Hilf, p. Zaťko, pí. Blaňarová  

                  Za  AS  Aš    -  p. K. Škola, p.Kubánek, p. Jordán   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Zahájení schůze provedl Ing.K. Sviták, tajemník MÚ Aš,  s  konstatováním, ţe úkoly ze 

zápisu OsV ze dne 6.6.2009 byly splněny a dlouhodobé jsou nadále sledovány a řešeny. Toto 

potvrdil i předseda OsV – p. Škoda. Jednání a řešení poţadavků a úkolů mezi městem Aš a 

OsV je kvalitnější  něţ předtím – ano je lepší něţ dříve !                                        

Seznámil OsV s tím, ţe městu chybí 15 mil/ Kč  (finan.krize) a od této chvíle je stop – stav  

financím, tedy není moţné navyšovat rozpočtované poloţky. Je nutné poţadavky a ostatní 

věci  přeřadit na rok – 2010. OsV toto bere na vědomí. 

 

- Stromy přátelství vysazené na prostranství v Doubravě – starosty  měst Aš a Bad Elsteru, 

lípa byla ošetřena a dub (suchý byl městem odstraněn) nový bude vysazen na podzim 2009  

Ohledně zajištění a montáţe keramických nápisů ke stromům (tajemník se zeptá 

pí.Němejcové, která je měla vyrobit, objednatelem měl být tehdejší místostarosta p.Knedlík – 

na základě připomenutí koordinátora p. Kinčeho) 

 

2) Slovo dostal p. Škoda, předseda OsV – Kopaniny, Doubrava 

- Zápis z veřejné schůze OsV s občany obou obcí (co chtějí občané), v kaţdém zápisu ze 

schůze OsV  bude vyspecifikován poţadavek OsV na město Aš. Konkrétně co občané 

poţadují udělat od města, kde a kam (přesně určit místo) a ev. způsob zhotovení (jak a kdy).  

 

- Dopravní značku v obci chce ( p. Tlačil – PČR  DI Cheb) zrušit , protoţe p. Knobloch 

nechal udělat posudek na chodník a takto to nepůjde schválit. (tuto informaci předá  

koordinátor p. Kinče – tajemníkovi Ing. K. Svitákovi, jenţ toto projedná s p. Tlačilem, PČR 

moţnosti dle zákona ) 

 

- Retardéry na komunikaci - vypracovat novou ţádost o větším rozsahu (KÚSK KK, vlastník 

komunikace  původní ţádost zamítl, jelikoţ je to mezinárodní silnice III.tř.) p. Hurtoš, 

vedoucí OD toto byl projednávat osobně na KÚKK. Při ţádosti o zřízení retardéru se musí 

zároveň ţádat o značku ,,Obytná Zóna “ součastně. Podrobnější ţádost na výše uvedené 

zřízení pošle na město Aš, oficiálně OsV a město toto pošle k event. schválení. 

 

- Dodrţování dopravních předpisů v obcích  jiţ několikrát prováděli příslušníci PČR Aš (cca 

3-4 x) vč. pouţití radaru na měření rychlosti v obci – Doubrava a byly i pokuty vybrány od 

neukázněných  řidičů. V této činnosti se bude nepravidelně pokračovat. 

 



- Problém sekání trávy dle situačního plánu (Ašské sluţby – p. Piontr) smlouva je jiţ dle 

ředitele AS Aš,p.Školy podepsána a toto je jiţ v kompetenci AS Aš (zástupce města Aš bude 

pouze provádět namátkové kontroly skutečného stavu k podkladům pro fakturaci za sekání 

trávy) 

 

- Večerní autobus pro občany Kopanin a Doubravy, jak to vypadá - je stále v jednání 

s provozovatelem . Následně  bylo posláno p. Škodovi (e-mailem  z 23.6.2009 p. Kinčem) 

stanovisko  KIDS KK na spoj č.19,26, linky 411110 do Doubravy od zástupce ředitele  Ing. 

Jana Mládka . Město Aš podporuje zachování stávajících spojů. 

 

- Oprava komunikací v obou obcích – dotaz OsV, jak to bude dál probíhat.Vyjádření p.Škody, 

silnice měly být opraveny jinou technologií a má pocit, ţe opravy nejsou dobře provedeny.Na 

opravy se jiţ do dnešního dne vyčerpalo cca 530 tis.Kč a většinou se opravy provedly  

balenou. Na vesměs štětové podklady pod komunikacemi se nedávala vrstva např. finiţerem, 

protoţe by to bylo podstatně draţší. (vyjádření p.Školy, jednatele AS s.r.o. Aš.) . Pan Škola 

vysvětlil technologický postup a OsV vzal na vědomí. 

Tajemník MÚ – vyhlásil na opravy komunikací  ,, Stop – Stav “ je jiţ vyčerpáno  0,5 mil. Kč 

a tuto částku dle rozpočtu nelze překročit. 

 

- Poţadavek OsV na dodání kontejnerů mimo období jaro – podzim na domovní odpady a 

černé skládky. Dle p. Školy, AS Aš – odpad separovaný stojí kontejner – 2,5 tis.Kč/tuna vč. 

350 Kč za kontejner. Mimo kontejnerů pro jarní a podzimní úklid do obcí nebudou kontejnery 

z finančních důvodů (fin.opatření – krize) dodávány častěji a cíleně. V Aši v Hedvábnické 

ulici je plně funkční separační dvůr, kde za malou úplatu se mohou přiváţet např. nebezpečné 

odpady ( ledničky, televizory, sklo, plasty atd.) a další. Kaţdý občan má moţnost tyto odpady 

v tomto sep.dvoře bezpečně uloţit a některé i bezplatně. Bylo dohodnuto , ţe OsV se pokusí 

zorganizovat plánovanou akci např.odvoz pneumatik apod. 

 

- Zasílání vstupních materiálů pro jednání v ZM Aše, zástupci OsV – materiály město Aš 

bude zasílat pouze k bodům, jeţ se týkají obcí Kopaniny a Doubrava a to formou informační 

zprávy.. 

 

- Kopaniny – rybník v osobním vlastnictví p. Beránka. Dle jednání Ing. I. Lemákové s 

velitelem hasičů v Aši (Ing. Paprskem), tento rybník není veden jako poţární nádrţ. Velitel 

bude pozván v měsíci září –2009 na jednání OsV a města Aš. Na OŢP/MÚ je nový 

vodohospodář p. Vodráţka a ten  vodní zdroj ještě  prověří.( dle příkazu tajemníka MÚ Aš)  . 

jedná se však výhradně o soukromý rybník a vztah se sousedem, kterému údajně zvýšená 

hladina zaplavuje sklep.   

 

3) Nový požadavek z OsV  na město Aš od p. Škody  

- v obci Kopaniny se nacházejí  3 ks odkrytých a nezajištěných studní. Pan Škoda s p. Kinčem 

ihned po schůzce tyto studně  zkontrolovali a byly učiněny nezbytné kroky k jejich 

zabezpečení. (objednávka na AS Aš byla ihned druhý den zaslána a poklopy se jiţ objednaly)  

- po odkrytí a vysekání zeleně v horní části  Kopanin se dle p.Imra nachází černá nebezpečná 

skládka  .Skládka bude zkontrolována a následně odstraněna.     

 

4) Splněné a zhotovené úkoly ze strany města Aš na základě požadavku a podnětů z OsV 

v období  ( 01 – 06 /2009)     

- Odstranění dřevin a stromů dle poţadavku z OsV (p. Petrák, Helešic, Vlach atd.) 

- Opravené komunikace dle harmonogramu a priorit - Kopaniny, Doubrava za        530 tis.Kč    



- Zhotovení nového veř. osvětlení v Doubravě ( za mostem k RD pí. Švrčkové )     250 tis.Kč 

- Odstranění velké černé skládky po vyřezání zeleně v horní části Kopanin               15 tis.Kč 

- Zabezpečení otevřené studně  bet.poklopem, která se nachází na pozemku města  2,5 tis.Kč   

- Vyčištění nádrţe minerál. pramene od bahna v Doubravě  

- Zajištění, dodání a zaplacení kontejneru na odpad vedle panel.cesty v Kopaninách   5 tis.Kč 

  

Zapsal:   Kinče 

Dne  23.6.2009 

 


