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Zápis č.3/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 7.3.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

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

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Projednání odpovědi MÚ 
3) Dřeviny – údržba, čištění 
4) Údržba zeleně - sečení 
5) Organizační 
 

 
 
 

1) Úkoly z minulého jednání ze strany OsV byly splněny. 
- Byly instalovány další dvě vývěsní skříňky (na autobusové zastávky) 

v Kopaninách a Doubravě 
- Zástupci OsV se zúčastnili jednání zastupitelstva 

 
 

2) OsV obdržel od MÚ „Vyjádření k zápisu OsV“ zpracovaný dne 23.2.2009. OsV po 
předběžném prostudování a projednání musí konstatovat, že až na dvě výjimky zmíněný 
zápis odkazuje, ale požadované odpovědi neobsahuje 

- kanalizace + vodovod. Informace není podle nás přesná, neboť podle informací 
na jednání 18.12.2008 mělo jít o dotace z jiných titulů, které by měly anulovat 
počet obyvatel. Takto je oznámeno, že v horizontu 10-ti let je realizace nemožná. 

- OsV bere na vědomí, že MÚ akceptoval jeho připomínku k bodu č.4 „Pravidel“ a 
vyjadřuje naději, že se věc po více jak 4 měsících dotáhne do konce 

- OsV nepožadoval návod jak žádat o finance na opravu zdi. Jak je patrno ze 
zápisu OsV, chtěli jsme vysvětlení k ústnímu slibu představitele města 

- Daně z pozemků – obyvatelé našich obcí našim prostřednictvím požádali o 
vysvětlení daňové politiky města. Odkaz na vedoucí finanční účtárny není 
vysvětlením znevýhodnění obyvatel městské části 

- Připomínka včasného dodání požadavků na rok 2010. Je s podivem, proč je toto 
uváděno. OsV v návaznosti na jednání 18.12.2008 věc řešil a v zápise OsV ze 
dne 13.12.2008 tyto požadavky předložil. Je zcela v kompetenci úřadu, jak se 
zápisy OsV nakládá. Takto ale vzniká dojem, že to nikdo nečte a nebo se 
nedostanou požadavky na správné místo. I proto má OsV  zájem na platnosti 
pravidel se stanovením zodpovědnosti. Současně OsV nesouhlasí s dikcí 
zmíněného vyjádření, kde se OsV staví do role podřízených úředníků. V OsV  
jsou členové z vlastní vůle, ve svém volnu a z vlastního zájmu řešit problematiku 
místa bydliště. Úkolem OsV je podávat podněty, ale ne suplovat odpovědnost 
placených úředníků. Je třeba zdůraznit, že OsV je pomocným či poradním,  ale 
v žádném případě výkonným či dokonce zodpovědným orgánem. 

- Prevence údržby stromů a dřevin. OsV chce uvést na pravou míru informaci o 
„místním šetření 16.2.2009“. Toto jednání n e b y l o  svoláno jak ze zápisu 
vyplývá, ke schůzce došlo toliko náhodou. Současně by OsV zajímalo, kdy dojde 
k oficielnímu výstupu. Informace obsahuje pouze předpoklad o povolení 
v etapách, ale skutečné konání není (projednáváno 7.3.2009). Vzhledem k tomu, 
že se všude uvádí jako podmínka realizace konec vegetačního klidu a 15-ti denní 
limit k oznámení je obava, že se vše posune o další rok. Informace, že se za 
poslední 3 měsíce údržba dotkla 9 stromů v oblasti, kde se to diskutuje neustále, 
je spíše na zamyšlení. OsV připomíná, že toto téma bylo námi otevřeno již 
18.12.2008 při společném jednání MÚ a OsV. 

- Řešení dopravní situace. Na požadavek k vysvětlení statistiky se neodpovědělo 
vůbec. Proč?!  Odpověď p. Mikuleckého s požadavkem písemného sdělení na 
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jaké komunikace umístit radar a retardéry je možné konstatovat pouze toto: OsV  
nabyl dojmu, že jde pouze o výmluvu. Je známo, že mimo průtah obcemi se po 
místních komunikacích občas nedá ani jezdit. Hlavní, a tedy mezinárodní, silnice 
je pouze jedna a OsV to považuje pouze za pokus oddálit řešení místo korektní 
snahy problém řešit. 

- Spolupráce s pí. Drábovou – vše probíhá tak jak bylo dohodnuto a OsV i touto 
cestou děkuje pí. Drábové 

 
3) OsV vzhledem k postupu času žádá MÚ o zrychlené jednání ohledně údržby dřevin a 

současně připomíná, že stále zmiňovaný zákon 114/1992 pouze nezakazuje, ale 
současně dává poměrně dost prostoru ke konání odpovědnému pracovníkovi. OsV je 
přesvědčen, že vyřešení sanace náletových dřevin a křovisek je otázka dní nebo týdnů, 
ale určitě ne měsíců či let. Za vším ale musí být opravdový zájem problém řešit. 

 
4) Na dnešním jednání byl p. Jakubkovi předán plánek pozemků, které bude udržovat v obci 

Doubrava. OsV současně vzal na vědomí plán údržby zeleně s tím, že budou prováděny 
osobní kontroly provádění. 

 
 

 
5) Organizační, různé 

- OsV je v souladu s ujednáním z 18.12.2008 připraven ke spolupráci s Ašskými 
službami při realizaci oprav komunikací – termín dle ujednání stanoví Ašské 
služby 

- 5.3.2009 byl kontaktován Ing. Škola s dotazem na vlastníka příkopů z Kopanin do 
Doubravy. Jsou zanesené,  tvoří se jezera a následně se zaplavují přilehlé sklepy. 
Do dnešního dne není odpověď 

- Požadavek informace - P. Mikulecký se odkazoval  při přípravě plánu oprav silnic, 
propustku u kravína a dále na Ing. Šálka. Jak je příprava daleko? 

- Žádost o řešení se starým kravínem v Kopaninách – již před lety starosta sliboval 
zaúkolování stavebního úřadu a následného řešení. Kdy ??? 

- Požadavek informace – jak je řešena požární bezpečnost v Kopaninách, 
jmenovitě požární nádrž?  

- Žádost o řešení – ve spodní části panelky došlo k průniku vody pod panel (z 
vyhloubeného „příkopu“). Panely se vlivem podemletí začínají propadat 

- OsV musí s lítostí konstatovat, že i přes sliby MÚ nebyly před jednáním 
zastupitelstva dodány žádné podklady. Za podklad by byla považována i 
informace, že na programu nebude nic co by se dotýkalo problematiky našich 
obcí. Zveřejnění programu na stránkách města těsně před jednáním toto neřeší, 
dohoda zněla jinak. 

- OsV, i když už tak učinil v minulém zápise, znovu vyzdvihuje letošní zimní údržbu, 
která byla podle představ. Několik zakolísání na celkovém dojmu nic nemění 

- 17.3.2009 proběhne schůzka OsV – MÚ na úřadě v Aši. 
 
 
 
OsV s radostí konstatuje, že se dnešního jednání zúčastnilo i několik občanů. Bere to jako příslib do 
budoucna, protože starost o to jak žijeme, by měla být věcí všech. Děkujeme 
 
 
Příští jednání OsV bude 4.4.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  7.3.2009 
 


