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Zápis č.4/2009 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava 
 
Dne: 4.4.2009 
 
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda 

  členové - Zdeněk Imr, Dana Blaňarová 
 
Program: 

1) Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2) Projednání úkolů vyplývajících z jednání MÚ – OsV 17.3.2009 
3) Oprava komunikací 
4) Příprava veřejné schůze 18.4.2009 
5) Dřeviny – údržba, čištění 
6) Stav hřiště Kopaniny 
7) Organizační 
8) Ochrana restaurace Halštof 

 
 

1) Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání ze strany OsV – úkoly byly splněny, 
dlouhodobé jsou nadále v běhu a jsou sledovány 

 
2) Závěry a úkoly pro obě strany, které vyplynuly ze společného jednání, jsou průběžně 

naplňovány podle dohody a zápisu  
– provedeno šetření – 19.3.2009 - za účasti MÚ a Osv podle plánu a 

vydáno rozhodnutí (následně rozšířeno o další nemocný strom) 
– za účasti Ašských služeb, OsV a MÚ byla provedena prohlídka 

komunikací v obou obcí a stanoveny návrhy jak provést opravy. Opravy 
započnou příští týden (počínaje 6.4.2009) 

– i když byla radou města schválena „Pravidla“, nebylo o této otázce 
vůbec jednáno 

 
3) Opravy komunikací. Jak již bylo uvedeno, byla svolanou komisí provedena fyzická 

kontrola stavu komunikací. Pokud bude naplněn stanovený záměr – a OsV nemá 
nejmenší důvod se domnívat že nebude – přispěje celá akce k výraznému zkvalitnění 
vozovek. Samozřejmě, a tím chceme předejít následným výtkám, je vše závislé na 
množství financí, kterých by jistě bylo zapotřebí několikrát více. Ale již fakt, že bylo 
dodrženo slovo a s opravami se letos začíná u nás je dobrým znamením. 

 
4) OsV se zabýval přípravou na veřejnou schůzi Kopanin a Doubravy dne 18.4.2009 od 

18,00 hod v restauraci Hubertus. Pozvánka na MÚ byla odeslána. 
 

 
5) Dřeviny – akce na místní poměry nebývalých rozměrů se naplno rozjela a probíhá na 

několika místech. V současné době probíhá první etapa. Pro další etapy bude stanoven 
postup po šetření MÚ za účasti OsV po olistnění stromů, kdy budou určeny k pokácení 
nemocné nebo nebezpečné „velké“ stromy (strom o průměru nad 25cm ve výši 130 cm 
nad zemí). Je možné, že se někomu současné zásahy mohou zdát příliš rozsáhlé – 
jedinou odpovědí je, že se tak nedělo řadu let a větší zásah je nezbytností. 

 
6) OsV se prostřednictvím p. Škody obrátil na MÚ ke zjištění nájemních pravidel na hřiště 

v Kopaninách. Současný stav staveb, které k hřišti náleží, začínají vykazovat známky 
rozvalin a o to asi nikdo nestojí. OsV proto chce znát podmínky pronájmu a případně 
vyvinout ve spojení s MÚ tlak na zjednání nápravy 

 
7) V organizačním bylo projednáno 

- bude objednána hudba na Májku a následně i na dětský den. V obou případech 
hudba reprodukovaná 

- je stanoven úkol na zajištění občerstvení na Májku 
- Dětský den + kácení Máje bude 30.5.2009 
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8) OsV  se zabýval žádostí p. Jiřího Pastuckého, který neuspěl ve snaze zvýšit břeh potoka 
kolem restaurace tak, aby nebyla ohrožena rozvodněním potoka. MÚ v zastoupení p. 
Koželuhy doporučil p. Pastuckému odkoupení části pozemku do osobního vlastnictví a 
následně vybudovat hrázku na vlastní náklady. OsV využívá svého práva doporučit a 
proto doporučuje MÚ schválit tento postup a zabránit tak zbytečným škodám na 
soukromém majetku 

 
 
 
 

OsV se v závěru dohodl, že přes letní měsíce bude jednání 1x za dva měsíce. Pokud by nastala 
potřeba, je výbor schopen se sejít neprodleně. 
 
 
 
 
Příští jednání OsV bude 6.6.2009 
 
 
Zapsal: Škoda, Imr 
 
Kopaniny, Doubrava  4.4.2009 
 


