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Zápis č.7/2010 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava
Dne: 4.9.2010
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda
členové - Zdeněk Imr, Miroslav Hilf, Dana Blaňarová
Program:
1) Kontrola úkolů z minulého zápisu
2) Projednání zápisu ze společného jednání MÚ – OsV 19.7.2010
3) Organizační
1) Byla provedena kontrola – úkoly pro OsV byly splněny
2) OsV 29.8.2010 obdrţel zápis ze společného jednání mezi OsV a MÚ, které se konalo
19.7.2010. Po prostudování musí OsV konstatovat, ţe nelze jinak neţ takto zpracovaný
záznam odmítnout. Konkrétně nelze akceptovat následující:
-

-

V prezenci nejsou uvedeni ředitel AS p. Karel Škola a člen OsV Miroslav Hilf. Naproti tomu
je uveden Vladislav Kubánek, který přítomen nebyl
Bod. Č.3 – OsV poţádal MÚ o zprostředkování informace, kdy a jak bude pokračovat
rekonstrukce silnoproudých rozvodů v Kopaninách a Doubravě. Bylo přislíbeno Ing.
Svitákem a zejména Mgr. Lemákem, ţe město učiní dotaz, i kdyţ komunikace s ZČE je
problematická. Místo tohoto jsme informováni, ţe rekonstrukce pokračuje a v Kopaninách
byl instalován nový el. rozvaděč pro JK a vyčísleny náklady. Můţeme se jenom
dohadovat, ţe JK je zkratka pro Jezdecký klub Aš. To je ale přece zcela privátní záleţitost
majitele a nájemce a s rozvody v obcích to nemá nic společného.
Bod č. 4 – Stromy Kopaniny. Nejobsáhleji diskutovaný bod je v zápise shrnut do tří
řádků!!!! Uvádí se, ţe OsV obdrţel zápis z jednání AOPK KK konaného 25.6.2010. Není
pravda – obdrţeli jsme pouze návrh sepsaný zřejmě p. Kinčem, který navíc neobsahuje to,
co se skutečně projednalo (návrh zhotovil uţivatel p1, MÚ Aš). Pro připomenutí
přikládáme poznámky z tohoto jednání:
1) Stromy jsou v celku v dobrém stavu s poškozením ve „V“ rozdvojení
2) Poslední skladba označení ke kácení vzbudila pochybnost o správnosti
rozhodnutí – ze tří stromů ve skupině byly povoleny dva vnější, přičemţ jejich
poraţení výrazně změní podmínky pro zbylý strom včetně toho, ţe se strom
nejblíţe ke komunikaci musí kácet přes ponechaný a dojde tím k jeho poškození
3) Stromy mají nezvykle vysoko tlakové rozdvojení, coţ v budoucnu přinese
zvýšené riziko rozlomení a pádu na komunikaci
4) Tyto stromy nejsou krajinnou dominantou
Dále se probíral stav dřevin, který se projevil při vichřici několik dní před
společnou schůzkou včetně fotodokumentace padlých stromů, zlomených větví i
porušeného elektrického vedení poškozeného větvemi (fotky následně zaslány
Ing. Svitákovi, který si je vyţádal). I tyto fotografie podpořily stanovisko OsV o
závadnosti některých dřevin, které jsou stále označovány jako bezproblémové.
Konkrétním důkazem je strom u JUDr. Slavíkové, kde je jasně vidět vnitřní
hnilobu a dokládá to oprávněnost poţadavku na řešení.
Hovořilo se i problému s prořezem kolem elektrického vedení. Podle Mgr.
Lemáka je povinnost údrţby na straně ZČE a přislíbil písemnou urgenci v tomto
smyslu na ZČE.
OsV ve vztahu k provedeným akcím zdůrazňuje, ţe od prvopočátku poţadavku
na pokácení stromů na starém sklepě se zdůrazňuje ne stav stromů, ale otázka
BEZPEČNOSTI. Přesto jsou neustále prováděny kontroly na stav, jsou
označovány, povolovány a následně zakázány stromy k odstranění.

-

OsV nesouhlasí s formulací bodu diskuze, kde se hovoří o stanovisku k pronájmu pozemku
20/1 v k.ú. Doubrava zaslaného OsV z MÚ Aš. Opět připojujeme stanovisko tak, jak bylo
uvedeno v zápise č. 6/2010 ze dne 3.7.2010:

kopaninyAs@se zna m.cz

Osadní výbor Kopaniny, Doubrava

www.k opaniny.misteck o.cz

Citace: „OsV obdrţel od MÚ OSMaI ţádost o stanovisko k zamítnutí ţádosti o pronájem
pozemku v Doubravě p.p. č. 20/1 o výměře 700m2 ze dne 22.6.2010. Ţádost samotná
obsahující případný záměr přiloţena nebyla. OsV nebude k tomuto dávat ţádné stanovisko,
protoţe nemá ţádné informace k ţádosti. Tedy není jasné, k čemu máme zaujmout
stanovisko. „

3) Organizační
J. Škoda se spojí s pracovníky AS a projedná posekání ploch před zimou
- Informace o projednání poţadavku OsV na zastupitelstvu Aš dne 25.8.2010. Bod byl
projednán, ZM vzalo na vědomí. V diskuzi bylo přislíbeno, ţe se bude problému MÚ
věnovat. OsV však nesouhlasí s tím, ţe ZM bylo mylně informováno o počtu schůzek mezi
OsV a MÚ. Řečeno bylo 5x, ve skutečnosti se od 25.11.2009 uskutečnilo jedno jednání
19.7.2010.
- Zimní údrţba – dle informace p. Školy bude zimní údrţba probíhat stejně jako uplynulá,
tedy technika a lidé AL Aš. S tímto stavem je OsV po zkušenostech letošní zimy spokojen.
- OsV děkuje touto cestou řediteli AS p. K. Školovi, který slíbil po jednání 19.7.2010 nápravu
několika dlouhodobých problémů a slovo beze zbytku dodrţel. Děkujem.

Příští jednání OsV 2.10.2010
Zapsal: Škoda, Imr
Kopaniny, Doubrava 4.9.2010

