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Zápis č.4/2010 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 15.5.2010 

Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 
  členové - Zdeněk Imr, Miroslav Hilf, Marián Rewczuk 

Program: 
1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Dětský den 
3) Stromy 
4) Opravy komunikací 

5) Údržba zeleně 
6) Zeď 
7) Organizační 

1) Byla provedena kontrola minulého zápisu  
- Májka se zdařila, účast předčila očekávání 
- v minulém zápise byla řada podnětů, na které do této chvíle nebylo reagováno (propustek 
na Spojovací, elektro rozvody , opravy) 
 

2) Dětský den + kácení Máje      29.5.2010 od 14,00 hod. (kácení po 18 hodině) 
- Občerstvení a hudba zajištěno – Libor Diviš, DJ Pedro 
- Nákup dárků 
- Atrakce – zkontrolováno, případné opravy příští týden 
- Marián zajistí laťky na vytyčení sektorů  
- Předseda bude kontaktovat Policii – zajištění ukázek a prevence 
- Stan bude od MÚ, objednat 25 ks set-boxů 
- Objednat TOI 
- Letošní slavnost bude v maskách – na závěr budou vyhodnoceny tři nejnápaditější masky 

 
3) Osv po skočení vegetačního klidu prošel stav plnění akcí naplánovaných v loňském roce. Šlo 

zejména o dokončení likvidace nebezpečných stromů v Kopaninách. Akce není dokončena a 
stávající stav je nepřehledný. Bylo vydáno (listopad 2009) a předáno povolení ke kácení p. 
Vlachovi včetně souhlasu AL, které uznaly, že se jedná o dokončení akce započaté v minulém 
období. 7.1. byl úředník MÚ požádán o upřesnění (otázka stromu, kde se již propadá strop 
sklepa  na kterém stojí). Upřesnění nepřišlo,  koncem března byla akce slovně zastavena, 
opětovně označováno a následně odebráno p. Vlachovi. A ani pak nebyly pokáceny.  
OsV v tuto chvíli netuší, co se kolem celé akce děje, jaké vlivy se do toho vkládají. U stromů 
se sešla řada komisí, pokaždé označuje jiné stromy a výsledek – nic.  
Stejně nepochopitelné jsou i postupy při jednotlivých žádostech – pokaždé jakoby měl 
odpovědný strach cokoliv rozhodnout. 
OsV proto žádá MÚ o konečné a jednoznačné rozhodnutí, kde bude zohledněna i bezpečnost 
majetku a obyvatel v okolí těchto stromů. 
 

4) OsV byl informován předsedou o opravách komunikací. Dle informace tajemníka MÚ při 
kontrole silnice Školní 30.4.2010 je v plánu na letošní rok  0 Kč. Udělá se pouze propustek na 
Spojovací a další drobné opravy komunikací z fondu běžných oprav v rámci AS. 
 

5) OsV žádá o dodržení stanoveného počtu sekání veřejných ploch zejména – hřbitov Doubrava 
3x, střed Doubravy 5x, prostor mezi autobusovou zastávkou Kopaniny  a zámečkem 3x 

 
6) Zeď v Doubravě - stále není informace, kdy bude úkol (termín a odpovědnost stanovil MÚ 

v zápise z 25.11.2009) dokončen. 
 

7) Na 12.6.2010 se uvažuje se svoláním veřejné schůze. Zda a jak bude upřesněno na schůzce 
5.6.2010 (např. není jasné kde schůzi konat) 
 

Příští jednání OsV – 5.6.2010  
Zapsal: Škoda, Imr 
Kopaniny, Doubrava  15.5.2010 


