
 
                    

                                     Město  Aš / OSMaI  
             odbor správy majetku a investic 

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

Vyřizuje: Kinče/OSMI                      tel:354/524265                           V Aši dne 26.08.2009  

 

                                                             Z Á Z N A M   
                            z jednání mezi  OsV  - Kopaniny , Doubrava a města Aš 

 

Konané dne:     19.07.2010 v Doubravě  

 

Přítomni:          Ing. Karel Sviták, tajemník MÚ Aš 

                           Mgr. Milan Lemák, právník MÚ Aš 

                           Ing. Irena Lemáková, vedoucí OSMaI.  

                           Pavel Kinče, referent OSMaI. 

                           p.Jaroslav  Škoda, předseda OsV 

                           pí. D. Blaňarová, členka OsV 

                           p. Zdeněk  Imr, člen výboru 

                           p. Karel Škola, jednatel AS Aš 

                           p. Vladislav Kubánek, AS Aš 

Průběh jednání: 

 

1) Betonová stříška  na opěrnou kamennou  zeď v Doubravě – není stále hotová. 

    Po dovolené tj. do konce bude hotová.  Skutečnost: Byla zhotovena a předána městu  

                                                                                                     Dne – 18.08.2010 , Splněno! 

2) Přidat ještě jednu popelnici k cestě ke hřbitovu v Doubravě 

                                                           Byla dána dovnitř na hřbitov – odstraněno a splněno! 

 

3) ZČE pokračují v rekonstrukci el. vedení v Kopaninách – Doubravě . 

    V Kopaninách bylo instalováno a zhotoveno el. nový rozvaděč pro JK – Kopaniny 

     Celkové náklady : zařízení el. rozvaděče – 20,-tis. Kč, hodiny el. 12,-tis. Kč  

                                                     Splněno a předáno k užívání JK. ke dni 13.8.2010 

 

 

4)        U stromů v Kopaninách byl zkontrolován jejich zdravotní stav odbornou firmou z      

   AOPK KK  a dle zápisu jsou v pořádku a zdravé. Toto bylo oznámeno a zasláno na OsV               

    e-mailem ze dne 18.8.2010.  – Splněno !   

             Následně bude zajištěn odborník z oboru geologie , který posoudí na základě  

    odborného posudku stav podloží.    Termín do 30.11.2010 

 

5)    Dle písemné žádosti zaslané na OSMaI., od pí. Vavákové, která žádá opravu příjezdové    

    komunikace k jejímu RD a opravit zborcenou kanál. vpust před jejím RD v Kopaninách 

    Město Aš k tomuto uvádí:  Kanal. kovová vpust vč. bet. úchyt byl  opraven AS s.r.o. Aš 

    Dne 10.08.2010 – Splněno!              

    Oprava příjezdové komunikace byla řádně objednána u AS Aš 

                                          Termín zhotovení byl stanoven do: 31.8.2010 



 

6. Diskuse: 

 

- p. Škoda  - stížnost pí. Vavákové  na stav komunikace a kanálu  - uvádí, že do plánu 

opravy se to dalo, ale nebylo urgováne – nejsou peníze. 

- na silnici za mostem na hraniční přechod je naplavená hromada kamení – Urgovat na 

KSÚK  KK ( u pí. Markusové) 

- Plán opravy silnice z Aše do Doubravy  ( urgovat na KSÚK  KK 

- Plácek na návsi  v Doubravě – je nutné alespoň 2x do roka posekat 

- Pronájem pozemku č.p. 20/1 v k.ú. Doubrava , OsV nebude dávat žádné stanovisko  

RM z důvodů výstavby lázní v této lokalitě – toto nebude provedeno! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Kinče                                 


