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Zápis č.7/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 15.8.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

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

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Dopravně-bezpečnostní situace 
3) Odpověď na otázky z veřejné schůze 
4) Požadavek na opravy a investice 2010 
5) Autobusový spoj Aš - Doubrava 
6) Kácení stromů – pochůzka 13.8.2009, informace 
7) Stav oprav komunikací 
8) ČOV – stav a postup žádosti o informaci k vyvážení do Chebu 
9) Zpřístupnění studie (p. Knobloch) 
10) Likvidace suchých dřevin podél silnice do Aše 
11) Digitální vysílání – Doubrava 
12) Daně z nemovitostí 
13) Organizační 
 

 
 
 

1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání ze strany OsV – úkoly a plánované akce 
(jednání) byly plněny v souladu se zápisem.  
 

2) Již po několikáté a stále důrazněji si občané stěžují na neutěšený stav spojený se vzrůstající 
dopravní zátěží. Je již několik případů, kdy k neštěstí nedošlo jen shodou náhod. Do současné 
doby nebyla realizována žádná opatření – výjimkou je několik kontrol provozu policií ČR (za 
celé období se ví o 3).  
V souvislosti s touto situací a stavem byl OsV zaskočen odpovědí na zápis č.6/2009 (zasláno p. 

Kinčem dne 7.8.2009), kde je jako příloha uvedena následující odpověď k požadavku obytné 
zóny a retardérů: 
„ Retardéry, Obytná zóna - Osv do dnešního dne, tj. do 4.8.2009 nepodal na město 
 Aš žádnou oficiální žádost na zřízení Obytné zóny v obcích Kopaniny a Doubrava 
 včetně instalace retardérů. Takový postup byl dohodnut na jednání zástupců města 
 a OsV dne 18.6.2009.“ 
OsV byl „zaskočen“ touto odpovědí, protože na zmíněném jednání bylo jasně a přede všemi 
určeno Ing. Svitákem, že tuto záležitost budou plně řešit úředníci města a OsV nic zpracovávat 
nebude. Je proto s podivem, že po dvou měsících přijde taková odpověď, kde je za prodlení 
opět zodpovědný OsV. Je pravdou, že v zápise zpracovaném MÚ je popřeno, co určil tajemník 
MÚ a přesunuto vše na OsV. Domníváme se, a bohužel to není poprvé kdy došlo k jiné 
interpretaci, že platné je to co se dohodne zejména pokud jsou na jednání přítomni i vedoucí 
dotčených odborů. 
 
 

3) OsV zaslal na MÚ tak jak bylo dohodnuto souhrn otázek z veřejné schůze 18.4.2009 
v Kopaninách. V návaznosti na to nás informoval Ing Sviták, že na září počítá se svoláním 
veřejné schůze, kde budou otázky zodpovězeny (e-mail ze dne 24.7.2009). OsV tento postup 
vítá a současně považuje za vhodné, aby se této schůze zúčastnil někdo z vrcholného vedení 
města (starosta nebo místostarosta) tak, aby byli schopni reagovat na případné dotazy. 
Současně by bylo vhodné naplánovat termín, aby bylo možno zajistit sál pro tuto schůzi. 
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4) 24.11.2008 byl OsV vyzván na zpracování požadavků oprav a investic na rok 2010 se 
zdůvodněním na požadavcích pracovat a připravovat než budou zahrnuty do plánu na 
stanovený rok. OsV tento úkol splnil a v zápise č. 2/2008 ze dne 13.12.2008 tyto požadavky 

v bodu 4 předal na MÚ. Přestože bylo požadované zpracováno a předáno, bylo v únoru 2009 
MÚ urgováno dodání. Na následném jednání na MÚ bylo vše vysvětleno a přijato vysvětlení, 
že jde jen doplnění. 
Přesto OsV obdržel 12.8.2009 e-mail od p. Kinčeho s výzvou na písemné připravení požadavků 
na rok 2010! Následně na společné prohlídce stromů v Kopaninách dne 13.8.2009 bylo p. 
Imrovi na otázku, proč se to chce, odpovězeno p. Kinčem, že na MÚ nic takového není. 
Nebudeme komentovat stav této záležitosti, jen připomínáme zdůvodnění požadavku MÚ 

z prosince 2008 a kladem si otázku, jak tedy ve skutečnosti bylo s těmito požadavky 
pracováno. 

 
5) OsV by rád znal stanovisko a další vývoj situace kolem večerního autobusu do Doubravy. Že 

nejezdí jsme zjistili, ale co bude dál? 
 

6) Pan Imr informoval o společné obchůzce stromů v Kopaninách spolu s p. Kinčem a pí. 
Svrškovou. Byly označeny vadné stromy, na které p. Kinče podá příslušnou žádost 
Rozpor nastal u skupiny stromů, které jsou v požadavku OsV na pokácení pro svoji 
nebezpečnost. OŽP v tomto případě nesouhlasí a povolá agenturu k posouzení stavu dřevin. 
Jak vyplynulo, bude hodnocen stav dřeviny, ale ne kde roste. Jde o to, že tyto nálety rostou 
na sklepní klenbě bývalé zástavby, která je vlivem vlhka a mrazů potrhaná a hrozí nebezpečí 
propadu těchto stromů do cca 2m hlubokého sklepa následné zřícení na veřejnou komunikaci, 
hlavní elektrické vedení do horní části obce a na zahradu domu přes cestu. Členové OsV, 
vycházejíce z vlastních zkušeností na poli bezpečnosti, žádají odpovědné pracovníky MÚ o 
prověření stavu bezpečnostním technikem. 
 

7)  OsV by rád znal skutečný stav akce „Oprava komunikací Kopaniny – Doubrava“ Skutečný stav 
provedených prací, rozsah a kvalita se rozchází s původně stanoveným a dohodnutým. Stejně 
tak kvalita je na velmi nízké úrovni. Současně s tím se k OsV dostala informace, že 
z veškerých prací nebyla převzata městem pouze silnice ke škole. Má to znamenat, že ostatní 
je převzato i přes to, že údajně nepřevzatá cesta ke škole je to nejlepší co se zde udělalo.  
 

8)  Na OsV se obrací občané a urgují odpovědi na stav vývozu septiků do CHEVAKu Cheb, 
přestože v Aši je zmodernizovaná čistička. OsV tuto otázku již MÚ položil, ale stav stále trvá a 
občané jsou proti jiným obyvatelům Aše silně znevýhodněni. Při vlastním zjišťování stavu 
kolem vývozu do Aše nám bylo řečeno, že se jedná o zkušební provoz a hlídají se vzorky. 
Přitom běžnou praxí zkušebních provozů je maximální zatížení, aby se prokázala kvalita 
dodané technologie. OsV proto urguje volené zástupce Aše v orgánech CHEVAKu k zásahu 
o narovnání stavu, tedy vývozu odpadů ze septiků do ČOV Aš. 
  
 

9) Předseda OsV by rád znal stav studie dopravní situace a chodníků, kterou nechal zpracovat p. 
Knobloch. Po odmítnutí p. Knoblocha bylo přislíbeno Ing. Svitákem 18.6.2009, že nahlédnutí 
bude umožněno. Předseda by rád znal stav této záležitosti. 
 

10)  OsV na žádost obyvatel žádá MÚ o silnější tlak v otázce suchých dřevin podél silnice 
Doubrava – Aš v majetku krajských silnic. I při malém větru z těchto stromů padá množství 
větví, které ohrožují bezpečnost. 
 

11) 14.7.2009 proběhlo v Kopaninách a Doubravě měření síly a dostupnosti digitálního vysílání. 
Přitom bylo zjištěno (potvrzeno přímo pracovníky měřícího vozu), že ve spodní části Doubravy 
je signál nechytatelný. OsV se proto obrací na MÚ s žádostí o zjištění stavu a případného 
postupu. Informace uveřejněné na Ašských stránkách k této problematice bohužel nic 
konkrétního neobsahují a pouze odkazují na všeobecné informace a to ještě pro vzdálený kraj. 
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12) Znovu byla otevřena otázka navýšení koeficientu daně z nemovitosti a to v obou obcích 
stejnou měrou jako v Aši. Občané se právem domnívají, že toto navýšení není opodstatněné 
vzhledem k tomu, že v obcích není vodovod a kanalizace, plyn a stav komunikací je jaký je. 

OsV žádá představitele Aše o vysvětlení, z jakého důvodu došlo k tomuto navýšení. K tomu 
zejména přispělo zveřejnění zdůvodnění starosty Aše na jednání Svazu měst a obcí ČR dne 
10.4.2008 (z jednání 9.4.2008) uveřejněného na internetu (  http://www.smocr.cz/nase-
akce/krajska-setkani/krajske-setkani-v-karlovarskem-kraji.aspx   ) 
 

  
 

13) V organizačním byly diskutovány potřeby fungování OsV. 
 
 
 
 

Příští jednání OsV bude 5.9.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  15.8.2009 
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OTÁZKY pro MÚ: 
 
Na základě dohody přikládáme nejdůležitější otázky a podněty z výše uvedeného zápisu. To ale podle 
nás neznamená, že si pozornost nezasluhují všechny problémy a potřeby citované v zápise. 
 
 

1) Jaký je stav a zodpovědnost na řešení obytné zóny a retardérů – viz. bod 2 
 

2) Pokud možno zaslat termín na konání veřejné schůze – viz bod 3 
 

3) Stav kolem autobusového spoje – viz bod 5 
 

4) Zda a jak bude řešena otázka nebezpečných stromů – viz bod 6 
 

5) V jakém prováděcím stádiu je oprava komunikací Kopaniny – Doubrava – viz bod 7 
 

6) OSV by rád znal odpovědi na otázky spojené s CHEVAKEM a vývozem odpadů. Tato otázka 
je velmi citlivá – viz bod 8 
 

7) Odpověď zda budou požadované materiály zpřístupněny a kdy – viz bod 9 
 

8) OsV klade důraz na řešení bezpečnostní situace u komunikace Doubrava – Aš. I když si je 
vědom, že komunikace nespadá do kompetence MÚ, měla by být bezpečnost na prvním 
místě – viz bod 10 
 

9) Digitální vysílání. OsV si je vědom, že tlak vyvinutý starostou byl úspěšný. Stejně tak by ale 
znal odpověď co bude dál a za další zda bude vyvíjen tlak na plné pokrytí. Pokud se to 
neudělá v době rozjezdu, už se to neudělá a nebo jen po vleklých jednáních – viz bod 11 
 
 
 
 

 


