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Zápis č.8/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava
Dne: 5.9.2009
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda
členové - Zdeněk Imr, Dana Blaňarová, Miroslav Hilf, Michal Zaťko
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola úkolů z minulého zápisu
Seznámení s návštěvou starosty 2.9.2009
Odpověď na otázky z veřejné schůze
Autobusový večerní spoj Doubrava - Aš
Stížnost p. Čechury
Odkryté studny v Kopaninách
Opravy komunikací 2010 – schůzka s TS Aš
Organizační

1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání ze strany OsV – úkoly a plánované akce
(jednání) byly plněny v souladu se zápisem.
2) 2.9.2009 navštívil na pozvání OsV Kopaniny a Doubravu starosta Mgr. Blažek. Předmětem
návštěvy byl stav komunikací po opravách provedených v roce 2009. Po fyzické prohlídce byla
přijata opatření, která starosta slíbil uplatnit na MÚ. Současně vzniklo několik návrhů na
úpravy a frekvenci sekání travních ploch. Veškeré podněty slíbil starosta přednést na
plánované poradě na MÚ, která byla svolána na 3.9.2009
3) OsV obdržel od MÚ písemné odpovědi na část otázek z veřejné schůze v Kopaninách
(18.4.2009). I přes dodání písemného materiálu OsV stále předpokládá slíbené veřejné
projednání (viz předchozí zápisy). Konání a termín budou pravděpodobně stanoveny na
společném jednání 30.9.2009 v Doubravě
4) OsV žádá MÚ o uplatnění požadavku na obnovení zrušené autobusové linky ve večerních
hodinách – tento spoj byl zaveden jako výměna za zrušený spoj v poledne. Dnes nejede ani
jeden. Stejně k problému přistoupilo zastupitelstvo Podhradí, které leží na trase této linky
(Usnesení č. 5 ze dne 25.5.2009, bod 4)
5) Na jednání OsV se na pozvání dostavil p. Čechura, aby byla projednána jeho stížnost pro
nevybudování příjezdové komunikace k jeho domu v Kopaninách. V diskuzi OsV dokladoval
požadavky, p. Čechura naopak vysvětlil na základě jaké informace stížnost podal. Musíme
konstatovat, že původní informace, kterou p. Čechura obdržel na MÚ byla zcela mimo realitu a
dohodnutý skutečný rozsah oprav.
6) Pan Čechura informoval o dvou odkrytých studnách v horní části Kopanin na pozemcích
zřejmě v majetku města. OsV prověří a bude kontaktovat p. Kinčeho.
7)

Na 11.9.2009 v 8 hod. je svolána schůzka do Doubravy za účasti OsV, TS Aš a MÚ
k problematice oprav komunikací. Fyzickou prohlídkou bude vyhodnocen stav po letošních
opravách a stanoven další postup. Současně se uplatní postup dle návrhu starosty, který
přinese lepší přehled.

8)

-

schůzky 11.9.2009 se zúčastní Škoda, Imr, Zaťko
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30.9.2009 v 15 hod společné jednání MÚ a OsV v Magdaleně

Příští jednání OsV bude 3.10.2009
Zapsal: Škoda, Imr
Kopaniny, Doubrava 5.9.2009

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
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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

