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Zápis č.2/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 7.2.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

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

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Článek do ročenky Aš 2008 
3) Daně z nemovitostí 
4) Dřeviny – rozpor ve výkladu 
5) Nový stan pro veřejné akce 
6) Dopravní situace 
7) Organizační 

 
 
 

1) Úkoly z minulého jednání ze strany OsV byly splněny. 
Ze strany MÚ nebylo splněno 

- informace o stavu realizace dotací na stavbu kanalizace a vodovodu (informace 
Ing. Sviták 18.12.2008). Výsledek byl přislíben na konec ledna 2009  

- Není odpověď na stanovisko k Návrhu pravidel (viz. Zápis z 10.1.2009) ani další 
postup – kdy bude podepsáno? 

- Nebyla podána požadovaná informace zda platí ústní dohoda mezi Mgr. Blažkem 
a p. Zaťkem na vyčlenění financí na dokončení opravy zdi (mimo rozpočet) 

- OsV neobdržel požadovanou katastrální mapu pozemků – od toho se odvíjí 
nestanovení požadavků na údržbu zeleně p. Jakubkem 

- Nebyla dodána informace ani stanovisko k požadovanému prořezu stromů, náletů 
a křovin 

 
 

2) V souladu se žádostí místostarosty bude zpracován příspěvek do ročenky. Byly nastíněny 
základní body, článek zpracuje předseda za pomoci ostatních členů OsV 

 
3) Z podnětu občanů žádá OsV MÚ o vysvětlení daňové úpravy pro platbu daně 

z nemovitostí v katastru Aše, kdy byly daňově postaveny na stejnou úroveň nemovitosti 
v Aši (plně zasíťované a vybavené – snížena daň)  a  nemovitosti v Kopaninách a 
Doubravě (není ani základní vybavení – daň zvýšena) 

 
4) OsV urguje své požadavky spojené s prořezem nemocných a suchých stromů, náletů a 

křovin. K urgenci jsme vedeni rozdílným výkladem zákona ze strany úředníků MÚ. 
Důvodem je vystoupení p. Kinče na jednání 18.12.2008, kdy celému OsV tvrdil, že zákon 
„nezná pojem náletové dřeviny a křoví a že vše je zeleň“. Jak ale vyplývá z uveřejněného 
plánu města na další období, je počítáno s vykácením náletů a křovin – např. revitalizace 
vrch Háj. Dalším důvodem je, že výklad pod dojmem posledních tragédií přehodnocují i 
jiné úřady – např. to co OsV MÚ Aš upozorňuje a požaduje řešení, dnes MÚ Cheb 
vyhlašuje jako prioritu a žádá občany o spolupráci k určení nebezpečných stromů. 

 
5) OsV připomíná žádost na koupi nového stanu – přislíbeno Ing. Klepáčkem. Místní na 

koupi přispějí 10 000Kč 
 

6)  OsV urguje řešení dopravní situace – viz zápis OsV ze dne 13.12.2008. Navrženo bylo 
osazení pevných radarů se záznamem. Současně bylo zjištěno, že retardéry, které byly 
městem zamítnuty jsou osazeny na komunikaci stejného významu v Hranicích . Předseda 
osobně prověří a věc bude řešit samostatně. 
OsV dále v souvislosti s dopravou žádá MÚ o poskytnutí výkladu k zaslaným statistickým 
tabulkám za 4.Q 2008, kde je řada pochybností o správnosti zveřejněného celkové čísla 
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průjezdnosti. Lakonický odkaz, že čísla byla německou stranou potvrzena jako správná 
nic neřeší – nebyla zpochybněna čísla ale jejich výklad a význam. 

 
 

7) Organizační 
 

- OsV chce touto cestou poděkovat Mgr. Blažkovi za rychlý a oprávněně 
nekompromisní zásah při jednání s Českými radiokomunikacemi v otázce 
digitalizace vysílání pro zastíněné oblasti (část Aše, Podhradí, Doubrava, 
Kopaniny, Krásná, Hranice ….) 

- OsV  žádá úřad o pomoc nebo spolupráci v otázce významných výročí občanů. 
Jde o to, aby OsV měl k dispozici seznam lidí, kteří v nějakém časovém horizontu 
dosáhnou významného věku a byla možnost jim k tomuto výročí i popřát. Stačí 
jméno a datum narození. Jde možná o drobnost, ale v rámci soužití určitě přínos. 

 
 

 
 
Příští jednání OsV bude 7.3.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  7.2.2009 
 


