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Zápis č.2/2010 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 6.3.2010 

 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

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

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Stromy – stav plnění 

3) Panelka 
4) Popelnice - AS 
5) Lišky 
6) Organizační 

 

1) Byla provedena kontrola minulého zápisu – zadané úkoly splněny 
 

2) Na základě vydaných rozhodnutí MÚ proběhlo pokácení části povolených stromů. K dnešnímu 

dni, tedy 6.3.2010, jsou zlikvidovány nemocné a vadné stromy v prostranství vedle panelky – 
vnitřní část. O náletových stromech na starých základech bylo vydáno rozhodnutí na část 
stromů, zbylé se řeší. 7.1.2010 byla zaslána žádost o upřesnění p. Kinčemu – zejména o 
původně nepovoleném stromu u kterého se eroze projevila naplno a u jeho kořenů je díra až 
do starého sklepa o průměru cca 15cm. Do dnešního dne není reakce. OsV nadále trvá na 
likvidaci všech stromů na staré zástavbě. Jednak se již projevil vliv popraskané a zvětralé 
klenby a navíc při výronu pramene na panelce dochází k průniku vody do starého sklepení, 

což jen umocní špatnou stabilitu celého prostoru. OsV současně připomíná informaci 
tajemníka MÚ ing. Svitáka z listopadu 2009 o vyhlášce, která stav stromů posuzuje i z pohledu 
bezpečnosti. 
 

3) OsV urguje opravu panelky v Kopaninách, kde se ve spodní části veškerá voda ztrácí pod 
panely, ty se propadají a hrozí nebezpečí. Bylo přislíbeno v roce 2009, že budou panely 
zvednuty, zjištěno kam se vlastně voda ztrácí a následně provedeno opatření. To vše v rámci 

oprav komunikací. Bohužel, nestalo se nic, panely stále klesají a nebezpečí se neustále 
zvyšuje. 
 

4) Na základě žádosti obyvatel Kopanin a Doubravy žádáme zástupce města, aby s Ašskými 
službami probrali způsob zacházení s popelnicemi při svozu. Je pravidlem, že popelnice jsou 
připraveny na stanovištích, ale následně po vyklopení jsou prostě odloženy – a v řadě případů 
odhozeny – pouze na krajnici. Tím dochází nejen k poškozování popelnic, tedy majetku AS, ale 
i v zimním období ke komplikacím při návratu, kdy popelnice stojí nebo leží napříč 
příjezdových komunikací. 
 

5) V zápise OsV č. 10/2009 ze dne 14.11.2009 požádal OsV MÚ o pomoc v řešení přemnožených 
lišek, které se v obou obcích vyskytují. Do dnešního dne však nebyla zaznamenána sebemenší 
reakce. OsV se domnívá a je přesvědčen o tom, že pro případná jednání s Českým 
mysliveckým svazem není odpovídající orgán. Znovu proto vznáší požadavek na řešení situace. 
 

6) Od 7.3.2010 nastane změna jízdních řádů autobusových linek, které souvisí s posunem 
odjezdu ranního školního autobusu. Nové jízdní řády byly zveřejněny ve vývěskách, na 
stránkách Kopanin a informaci obdrželi cestující po celý týden i v autobusech. 
 

Příští jednání OsV bude 3.4.2010 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
Kopaniny, Doubrava  6.3.2010 


