
                                          ZÁZNAM 

 
Ve věci:         Schůzka OsV - Kopaniny, Doubrava s vedením města Aš 

Den a místo:  25.11.2009 v restauraci Magdaléna v Doubravě 

Přítomni:        Za město Aš - Ing. Karel Sviták, tajemník MěÚ Aš 

                                            - Pavel Kinče, koordinátor OSMaI 

                       Za Osv          - p. starosta Škoda, předseda OsV 

                                             - pí. Dana Blaňarová, členka OsV 

                                             - p. Zdeněk Imr, člen výboru 

                                             - p. Lothar Hilf, člen výboru 

                                             - p. Marián Revczuk, občan Doubravy 

 

Za Aššké sluţby s.r.o. Aš - p. Karel Škola, jednatel Aš 

                                            Bc. Vladimír Kubánek, ekonom Aš 

___________________________________________________________________________ 

 

Zahájení schůze provedl tajemník MÚ Aš -Ing.Karel Sviták, shrnul veškeré body z minu-    

 lé schůzky a konstatoval, ţe veškeré poţadavky a poţadované úkoly ze strany města Aš, byly  

  splněny. 

- úkoly a poţadavky pro zimní údrţbu na rok 2009-2010 mezi OsV a zhotovitelem AS s.r.o. 

  budou samostatně řešeny mezi OsV a AS s.r.o. Aš 

- p. K. Škola, jednatel AS.s.r.o.Aš, konstatoval, ţe Ašské Lesy s.r.o. Aš jsou pouze najaty na  

  provádění zimní údrţby - (Ing.  Jiří Červenka, ředitel) a AS.s.r.o. Aš, nemají důvod proč tuto    

  tuto činnost mají oznamovat OsV - Doubrava a Kopaniny. 

 

Zimní údrţba obou obcí se bude provádět pravidelně dle potřeby na základě navrţené mapy 

ulic. p. J. Škoda obdrţel plán zimní údrţby obou obcí od p. K. Školy. Pokud bude OsV 

potřebovat další informace k plánu zimní údrţby p. Kinče ( plán ZÚ vč. informací) obdrţí od  

AS Aš a následně toto ihned přepošle  na OsV.  Veškeré problémy s ZÚ  - je nutné oznamovat 

a předávat z OsV ( p. Škoda)  na jednatele AS Aš ( p. Školu), který sjedná ev. nápravu.  

Toto bylo na dnešní schůzce mezi zástupci AS Aš (p. Školou) a předsedou OsV ( p. Škodou). 

- p. Kinče  (OSMaI) město Aš touto cestou děkuje za oznámení a zaslání e-mailu (fota) o 

zlomeném stromu na hřbitově v Kopaninách po vychřici. Zlomený strom dle dohody ze dne 

25.11.2009 s zástupci z AL s.r.o. ( ing. Červenkou) bude do týdne (tj. do 2.12.2009) odstraněn 

a prostor uveden do původního stavu. 

Město Aš po úklidu stromu zajistí a zabezpečí opravu všech poškozených hrobů (kamen. 

pomníků) od padlého stromu.  

Dále p. Kinče ihned dne 25.11.2009 provedl kontrolu zdrav. stavu dalších stromů na hřbitově 

a zjistil, ţe je nutné ihned odstranit 4 ks z části hnilých stromů z bezpečnostních důvodů.  

Dle dohody s p. Vlachem ( z Kopanin) toto provede ihned za protihodnotu dřevní hmoty a 

následně předá zástupci p. Kinčemu (OSMaI) v případě, ţe by kácení nebylo provedeno spol. 

AL s.r.o. Aš. Jinak stromy odstraní pracovníci  Ašských Lesů s.r.o.  

- poţadavek OsV na posekání přerostlé zeleně  ( pozemek č. 10, k.ú, Kopaniny, prostor před 

bývalým statkem). Po kontrole skutečného stavu byl poţádán p. Bc Mikula, (který má na 

starosti pronájem pozemků města Aš), aby písemně vyzval  pí. Eretovou k posekání celého 

prostoru. Mezitím pí. Eretová zaslala písemně na OSMaI výpověď z nájemní smlouvy.Do 

týdne bude celý prostor posekaný a uklizený (společ.) AS s.r.o. Aš (p. Kinče jiţ dal příkaz k 

posekání prostoru a následně toto zkontroluje a převezme jako hotové dílo. 

 

 



- p. Kinče údržba zeleně ( Doubrava - náves) 

Dne 26.11.2009 na základě ţádosti o pokácení a odstranění keřů - přišlo z OŢP rozhodnutí o 

povolení dle ţádosti OSMaI na základě a podnětu z OsV. Do 15-ti dní bude celý prostor 

upraven ( po nabytí právní moci) společnosti AS Aš ( pravděpodobně v termínu od 7.12.09 -

14.12.2009) a následně  zhodnotil splněné a nesplněné úkoly od poslední schůze. 

 

p. Kinče (splněné úkoly)  na úseku opravy a údržby zeleně  

a) byla opravena a dokončena kamen. zeď v Doubravě  ( za 172tis. Kč firmou ODEHNAL -  

     STAVO, Podhradí) část kamenů z odstraněných základů po RD cca 3 auta byly  uloţeny  

     na deponii výše uvedené firmy v Podhradí. (p. Kinče osobně provedl kontrolu a následně  

     zhotovil foto a písemný zápis s tím, ţe výše uloţené kameny město Aš pouţije v r. 2010 na       

     své inv. akce a opravy. 

b) na místo po odstraněném suchém stromu - Dubu ( byl vysazen starostou Bad Elsteru). 

    Nový strom – Dub byl opět vysazen na původní místo v Doubravě -  na návsi 

c) byl z bezpečnostních důvodů prořezán a upraven velký strom Dub, který roste v těsné  

     blízkosti RD p. Kulchova v Doubravě (na vlastní ţádost občana) 

d) dle rozhodnutí OŢP ( na základě poţadavku z OsV na OSMaI) bylo dne 26.11.2009 

     vydáno povolení na odstranění částí stromů (II. etapa) z prostoru pod RD p. Imra v  

     Kopaninách podél komunikace Panelky. Do 15 dnů po nabytí právní moci budou pokáceny     

     povolené stromy . ( Dle dohody s AL s.r.o. předpoklad, ţe kácení by provedl p. Vlach, pro-  

     toţe  toto jiţ bylo naplánováno v lednu 2008.) 

e) v měsíci listopad 2009 byl ošetřen ( bezpečnostní vazbou) strom -javor v Kopaninách nad  

    RD p. Imra, odbornou firmou na základě ţádosti z OsV. 

f) nebezpečné 3 ks stromů javory rostoucí na svahu naproti RD pí. Klírová, Kopaniny 135 

   budou odstraněny na základě rozhodnutí vydané OŢP  v Aši. 

g) poţadavek pí. Blaňárové  u RD - Kopaniny 125, bude uříznutá nebezpečná větev u výše  

    uvedeného domu. Tento úkol zařídí a následně zkontroluje p. Kinče po 7.12.2009 

h) poţadavek OsV - u kamenné zdi bude ještě zhotovena část betonového věnce u kamen. 

stěny kde chybí. Dle dohody s  p. Odehnalem toto bude provedeno. OsV ukáţe  p. Kinčemu  

co konkrétně poţaduje  ještě navíc zhotovit. Následně bude provedeno do termínu 31.12.09   

 

Domácí čističky ČOV ( Chevak Cheb) 

  Tajemník MÚ Aš nemůţe splnit slíbený poţadavek, protoţe nemá a nesehnal ţádného 

odborníka na výše uvedené téma. 

- Čističky jsou v jednání, které vede starosta Města Aš, s fa. Chevak Cheb. 

V současné době ( ke dni 04.12.2009 dle vyjádření starosty města Aš ) bude firmou Chevak 

Cheb vyváţeno z obcí Kopaniny, Doubrava jeden fekální vůz denně na ČOV - Aš . 

Následně fa. Chevak Cheb vyzve písemně všechny občany výše uvedených obcí k podepsání 

smlouvy na vyváţení. OsV předloţil a předal kopii článku z CHD na téma ČOV ze dne 

13.srpna 2008 ( od p. Pavel Peňas). Článek se předá starostovi Aše, který na toto téma bude 

jednat s kompetentními orgány a.s. Chevak Cheb, ev. v dalších orgánech. 

- z minulé schůze byl poţadavek na téma autobusy zamítnut provozovatelem spojů autobusy 

KV a.s. ( např. základní škola - Okruţní). OsV opět ţádá o posunutí odjezdu školního 

autobusu do Aše. Teď jezdí ranní spoj . cca 7.30 hod z Doubravy 

Požadavek z Osv : posunout odjezd spoje o 15 min dříve tj. cca na 7.15 hod, hlavně pro děti, 

které se vozí do ZŠ, Okruţní v Aši.  

- Koordinátor tento poţadavek předá na odbor dopravy  p. Hurtošovi, Knoblochovi, kteří 

toto budou prosazovat. Toto je nařízení tajemníka MÚ pro výše uvedené pracovníky státní 

správy.  Termín: Ihned jednat z autobusy KV o výše uvedeném požadavku!  

Kontrolu a zprávu o splnění úkolu předá a oznámí p. Kinče na OsV a Ing. K. Svitákovi.  



-Záměr města Aš pronajmout budovu č. 105. k.ú. Doubrava ( Hasičskou  zbrojnici) 

 

OsV v Doubravě dostal od města Aš - výše uvedenou budovu jako sklad pro svoje potřeby a 

činnost ( např.  kariáda, dětské dny, akce OsV, atd.) 

Ing. J. Červenka, ředitel AL s.r.o. mají o budovu zájem (záměr si ji pronajmout a vyuţívat) 

Dle OsV ( v ţádosti AL s.r.o. Aš) je prý, ţe na tento záměr se budou zároveň  s AL s.r.o. 

podílet také ve spolupráci s AS s.r.o.Aš ( p. Škola) a OsV - Doubrava( p. Škoda) 

OSV - s tímto souhlasí!( celý objekt nepotřebuje) - pouze by OsV chtěl z této budovy cca. 

1/3 a to část, která by měla  samostatný malý vstup (vchodové dveře) a 2/3 plochy by 

měly AL s.r.o. a tyto dvě plochy by byly odděleny pletivem, sítí atd. Jednu polovinu bude 

uţívat osadní výbor a druhou ( větší polovinu) AL s.r.o. Je nutné dořešit uzamykání (uzávěr 

hlavních  vchodových dveří) a zhotovit - upravit dva vchody. Na základě dohody mezi OsV a 

AL s.r.o.  

- Požadavek OsV na obnovení a označení krajnic ( bílou barvou) od křižovatky Hranice 

- Doubrava na paní inspektorku KSÚSK KK pí. Markusovou. 

Dle nařízení tajemníka MÚ - požadavek OsV vyřeší odbor dopravy MÚ Aš - p. Hurtoš, 

p. Knobloch. 

 

Termín: Provést jednání s KSÚSK  KK -  Ihned 

 

Zprávu o způsobu řešení, provedeném postupu v jednání s KSÚSK KK budou písemně 

předány koordinátorovi mezi městem Aš a OsV, který zajistí a předá informace na toto téma  

p. Škodovi (předsedovi OsV ) 

 

Poznámka OsV: na posledním zápisu z jednání mezi městem Aš - OsV z 30.09.2009 ( kdy 

zapisovatelkou záznamu byla  Ing. Lemáková. a do posledního záznamu z této schůze napsala 

věci, které se neodehrály. Připomínky z OsV tam nezapracovala a pouze to přiloţila jako 

přílohu k záznamu ( na tuto skutečnost upozornili p. Škoda a p. Imro.) 

 

- p. Zaťko odstoupil jako člen OsV –   z osobních důvodů, které osvětlil OsV – Doubrava 

, Kopaniny.Viz.zápis z poslední schůze  OsV ze dne 18.11.2009. OsV touto cestou děkuje p. 

Zaťkovi za jeho práci a činnost v OsV . 

Jako nového člena OsV navrhuje p. Mariána Revczuka, který s tímto souhlasí. 

Koordinátor p. Kinče toto předloţí do ZM Aše,  které se bude konat dne 21.12.2009  ke 

schválení, jako  nového člena OsV za p. Zaťka. 

- Dne 06.12.2009 od 17.00 hod se bude konat  OsV v restauraci Hubertus v Kopaninách 

Mikulášská  besídka pro děti z  obcí  Kopanin a  Doubravy. 

-  Ţádost OsV na dodání silniční frézované drtě pro opravu komunikace  Ohradní ul. 

v Kopaninách , kterou rozhrnutím do děr opraví sám - svépomoci  p. Josef  Kremţálek. ( na 

vlastní ţádost, jenţ přednesl a poţádal na této schůzce.)  

Jednu aţ dvě fůry výše uvedené drtě dodají AS s.r.o. a p. Škola tj. zítra  26.11.2009 se tam 

půjde podívat na rozsah poškozené ( díry) komunikace. Po skončení prací následně p. Kinče 

provede její  kontrolu, jak byl problém vyřešen.          

 

Termín splnění: Ihned 

 

 

 

 

Zapsal :   Kinče, referent OSMaI  


