
                 Město  Aš  
                             odbor správy majetku a investic 
Vyřizuje: Kinče/OSMaI                          Kontakt: tel. 354/ 524265                  E-mail: kince.pavel@muas.cz  
 
 
Vyjádření se k zápisu č. 2/2009 ze dne 7.2.2009 ze schůze  OsV – Kopaniny, Doubrava 
 
K bodu  1. 
-  Po jednání Mgr. D. Blažka, starosty města  na Ministerstvu  zemědělství má město Aš, 
vyřešenou kanalizaci a vodovod a MZe na tomto nic ve svých registrech nebude měnit. Obce 
Kopaniny a Doubrava nevyhověly dotačním  požadavkům, protože  nedosahují předepsaný 
počet obyvatel (2 000 ).  
Následně zkoušíme sehnat peníze z dotačních titulů a jednou možností je dotace MZe  
z důvodu ochrany uznaného léčivého zdroje. To ale bude platit pouze pro obec Doubrava. Při 
eventuálním získání této dotace by se provedlo napojení kanal. řádu z obce Doubrava do již 
hotového kanal. řádu obce Podhradí v horizontu cca 5 let . Pravděpodobně tento nový kanal. 
řád by byl veden podél stávající komunikace  Doubrava – Podhradí. 
V další navazující etapě by pak bylo možné na tento řád napojit i obec Kopaniny na základě 
předem připravené  PD a následné schválené  inv. akce v orgánech města Aše. 
 
-  Návrh pravidel pro práci osadního výboru OSMaI projednal s právníkem města  připomínku 
OsV – nesouhlas s úpravou bodu č.4. Tuto úpravu z pravidel vypustíme. OSMaI  na RM dne 
9.3.2009 předloží zprávu o průběhu jednání mezi městem  Aš (v zastoupení OSMaI) a OsV 
Kopaniny, Doubrava. Součástí zprávy bude i  Návrh pravidel. 
 
-  Na základě jednání p.Zaťka s Mgr. D. Blažkem, starostou města Aš, (dokončení opravy zdi 
v Doubravě) bylo ze strany města sděleno jak ústně, tak i písemně e-mailem na www 
stránkách starosty ze dne 30.10.2008,  jak postupovat při opravách a investicích pro rok – 
2009. To znamená v rámci přípravy rozpočtu města nárokovat tyto opravy a peníze na ně 
určené.V požadavcích  OsV na investice a opravy pro rok 2009 se tento požadavek neobjevil. 
Na tento postup byl OsV upozorněn i na schůzce konané dne 18.12.2008 vedené tajemníkem 
MÚ Aš. 
Město Aš vz. OSMaI má ve schváleném rozpočtu na r. 2009 na opravy  zdí vyčleněno cca. 
450 tis/Kč (na požadované opravy zdí ve městě Aš).V případě nižších nákladů na realizaci 
než byl původní odhad cen, bychom rádi event. ušetřené peníze  použily na dokončení opravy 
zdi v Doubravě. Město Aš vz. OSMaI za tohoto předpokladu by opět vyhlásilo poptávkové 
řízení na zhotovitele  dle zadávacích podmínek. A ten kdo dělal první část opravy zdi bude 
také mimo jiné  poptán k zaslání cenové nabídky, která by byla zaslána na OsV .           
V opačném případě  je nám bohužel líto, ale  v letošním roce 2009 by se výše uvedená zeď 
nemohla z finančních důvodů realizovat. V tuto chvíli pouze odhadujeme, jak se snížení 
výběru daní dotkne daňových příjmů města a je možné, že v průběhu roku budeme nuceni  
škrtat i v některých již schválených investicích a opravách.  
Následně žádáme  OsV  o včasné dodání písemných požadavků na opravy a investice, které 
budou  požadované  a  nárokované  pro rok – 2010.       
 



-  O katastrální mapu pozemků na údržbu zeleně v Doubravě pro p. Jakubka OSMaI požádal 
fa.AS s.r.o.Aš. Následně byla kat. mapka i s  vyznačením  m2  předána dne 16.2.2009 p. 
Škodovi ( osobně  p. Kinčem)  
Dle informace od p. Školy, jednatele AS s.r.o. je nutné si předem sjednat schůzku mezi OsV 
(vč.p.Jakubka) a AS AŠ, kde budou dohodnuty požadavky a podmínky na údržbu zeleně s p. 
Jakubkem v obci Doubrava  eventuálně  Kopanin.   
 
3)  Dle sdělení vedoucí FO/MÚ  Aš - pí. Painzové, podáváme informaci.   
Daně z pozemků a staveb  pro město Aš  -  koeficient je  2,5 
Ostatní obce  - pozemky a stavby činí koeficient  1,4 
Podle novely zákona č 338/1992 Sb. na území celé obce (vše co je v k.ú. Aš) je od 1.1.2009 
celkový výpočet daňové povinnosti násoben koeficient  2. (Zákon udává možnost až 5). 
Případné vysvětlení a podrobnější dotazy ohledně daní je možno získat od vedoucí FO – pí. 
A. Painzová, MÚ Aš, U Radnice ( II.patro)  
 
4)  Za podněty a připomínky z OsV  v oblasti prevence a údržby stromů a dřevin, zejména na 
bezpečnostní a redukční prořezy (popřípadě kácení nebezpečných stromů) v Kopaninách, 
Vám  OSMaI touto cestou děkuje.    
    Na základě místního šetření stavu dřevin ze dne 16.2.2009 za přítomnosti Ing.I. Kubíčkové, 
vedoucí OŽP a p. Kinčeho/OSMaI a následně za přítomnosti p. Škody a p.Imra z OsV přímo 
na místě v Kopaninách, byl dohodnut následující postup při odstranění křoví, keřů a dřevin,  
které rostou na cca na 20-ti pozemcích v k. ú. Kopaniny. (prostor vedle panelové komunikace 
a vlastníkem je město Aš).    
 
a) Vlastník pozemků město Aš na základě  žádosti OsV a občanů, povolí v první etapě 
odstranit křoviny, keře a některé dřeviny (do obvodu cca 15 cm, suché, vyvrácené a 
poškozené) za protihodnotu pokácené dřevní hmoty. Veškeré odstraněné keře, dřevo, větve 
atd. budou z určených pozemků, kde se nacházejí následně odstraněny a zlikvidovány. O této 
probírce a kácení dřevin bude podáno písemné oznámení nejméně 15 dní předem orgánu 
ochrany přírody na základě zákona  č. 114/1992 Sb. 
Předseda OsV přislíbil zajistit  event. zájemce z řad občanů, kteří na základě žádosti a 
následného písemného povolení  vlastníkem pozemku dřeviny odstraní za výše uvedených 
podmínek.   
 
b)  Vlastník pozemků město Aš provede místní šetření k posouzení zdravotním stavu dřevin a 
stromů, které rostou na parcelách vedle  panel. cesty v Kopaninách. Navržené dřeviny ke 
kácení budou barevně označeny a zakresleny do situačního plánu. Následně OSMaI na 
základě zákona podá písemnou žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les na 
OŽP v Aši. Po správním řízení a event. vydáním rozhodnutí budou moci být povolené dřeviny 
pokáceny.    
V případě zájemce na odstranění dřevin z řad občanů, včetně úklidu větví a uvedení prostoru 
do původního stavu (za protihodnotu pokácené dřevní hmoty) bude vydáno písemné  povolení 
z OSMaI. k provedení výše uvedených prací. V opačném případě toto zajistí vlastník 
pozemků město Aš.       
  Výše uvedené úkony by měly být provedeny dle klimatických podmínek do konce 
vegetačního klidu.  
 
 
 
 



Zároveň OSMaI zasílá  OsV – Kopaniny, přehled provedených prací na úseku – údržby 
zeleně ( zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy, včetně kácení stromů) během posledních 
tří měsíců, které zajišťovalo město Aš  pro obce Kopaniny a Doubrava.      
- bezpečnostní prořezy u 3 ks stromů  naproti RD čp. 68, Kopaniny - podnět JUDr. Slavíkové 
- bezpečnostní prořezy u 3 ks stromů na p.č. 599/1, k.ú. Kopaniny -   podnět pí. Korbové    
- pokácení suchého stromu kaštan na p.č. 687, k.ú. Kopaniny z bezpečnostních důvodů           
- pokácení z bezp. důvodů stromu jeřabina u RD – Kopaniny č.162, podnět p. Heinricha            
- redukční a zdravotní prořezy 2 ks stromů v Doubravě u objektu pramene (p.p.č.617, 619/1) 
 
5)  Odpověď  Ing. P. Klepáčka, místostarosty města Aš. 
V případě, že trváte na příspěvku od města Aš na koupi nového stanu musí OsV podat 
písemnou žádost (konkrétně o co jde a kolik peněz  požaduje). Žádost se podá v časovém 
předstihu tak, aby toto mohlo být projednáno a následně schváleno v orgánech města Aše. 
Bohužel toto nebylo učiněno v roce 2008 na rok 2009.           
 
6)  Řešení dopravní situace (odpověď p. Mikuleckého)  
- Instalace pevných radarů se záznamen – ze strany OsV je nutné písemně sdělit městu Aš 
návrh, na jaké komunikace by měly být radary umístěny, aby mohlo město Aš v této věci 
konat. 
- Instalace retardérů – platí to samé jako v případě radarů.  
 
7) Dle informace od pí. Drábové z OOS/MÚ Aš, bylo dne 17.2.2009 dohodnuto s p. Škodou 
v otázce významných výročí občanů  další postup a spolupráce (seznam lidí, kteří dosáhnou 
významného věku) mezi OsV a MÚ.     
 
 
 OSMaI  žádá touto cestou OsV, aby opět svolal  jednání a následně navrhnul  3 termíny        
pro uskutečnění  společné schůzky mezi zástupci  města Aše a OsV.  Na tomto jednání  
tajemník MÚ Aš, Ing. K. Sviták , doplní a vysvětlí veškeré věci a požadavky ze strany 
OsV.    
Zároveň  budou pozvány zástupci AS s.r.o. Aš, kde budou dohodnuty podmínky pro 
zimní a letní údržbu.   
Prosíme o zaslání termínů do 27.2.2009, kdy bude upřesněn městem Aš jeden pevný termín.   
 
 
V Aši dne 23.2.2009 
Zapsal:   Kinče 
 
                
 
CO:  Mgr. Dalibor Blažek, starosta město Aš 
         Ing.  Pavel Klepáček, místostarosta 
         Ing.  Karel Sviták, tajemník  MÚ Aš 
         Ing.  Irena Lemáková, vedoucí OSMaI 
         Mgr. Milan Lemák, právník MÚ Aš   
            p.  Karel Škola, jednatel AS Aš 
            p.  Mikulecký, referent MH/OSMaI 
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