
Záznam z jednání  ze dne 30.9.2009 

   v Doubravě 

Účastníci jednání : 

 

Za Osadní výbor Kopaniny -Doubrava.: p. Škoda, p. Imr , p. Blaňarová 

Za město Aš : Ing. Lemáková, Mgr. Lemák, Ing. Sviták, Ing. Klepáček  

Za  Ašské sluţby, s.r.o. : p. Škola, Bc. Kubánek 

 

- zástupcům OV byla předán dopis společnosti CHEVAK-porovnání nákladů na likvidaci 

odpadních vod a kalů se stočným a se zdůvodněním nemoţnosti vyváţet tyto odpadní 

vody a kaly na ČOV do Aše 

- tajemník města Aše Ing. Sviták na začátku jednání provedl kontrolu plnění úkolů: 

nesplněno: 

a) odborník na ČOV, který přislíbil besedu na téma ČOV odmítl přednášku uskutečnit, 

tajemník MěÚ  se pokusí sehnat jiného přednášejícího a sdělí náhradní termín besedy     

 

k tomoto tématu p. Škoda a p. Imr sdělili, ţe se byli ptát na odboru ŢP Krajského úřadu KV, 

kde získali tyto informace: 

- U nově budovaných ČOV nesmí být schvalován vsak a odtok z čističky se řeší pouze do 

vodoteče.Odtok  do vodoteče nemůţe být povolen v blízkosti lázní ( Německo) a v blízkosti 

pramene, a navíc je přítok limitován. OV navrhuje řešit kanalizaci dle stávajícího PD   

nejdříve v Kopaninách  a po etapách .Dále je prý moţnost čerpat část financí na vybudování 

kanalizace z rozpočtu kraje. 

 

p.tajemník přislíbil, ţe zjistí  a prověří výše uvedené informace a výsledek sdělí OV 

 

b) AS s.r.o. se dostavily na jednání se zpoţděním a  rozpočty na opravy komunikací 

předloţily aţ na jednání - z výše uvedeného důvodu tajemník odloţil projednávání oprav 

komunikací na konec jednání mezi OV a AS s.r.o. a výsledek ( priority  a kalkulace oprav 

komunikací) Ašské sluţby dodají písemně  na OSMaI  po dohodě s OV 

 

obě strany konstatují , ţe ostatní úkoly z předchozích jednání OV byly splněny 

 

- na základě dohody tajemník přislíbil  zajištění přítomnosti Ing. Adámka ( CHEVAK) na 

jednání OV  ( poslední pátek v měsíci říjnu) k vysvětlení nemoţnosti vyváţení septiků na 

čističku v Aši 

- OV sděluje , ţe ţeny z Doubravy chtějí psát petici – nenavazující doprava dětí do 

školy,tajemník sdělil, ţe se jedná s ČSAD o moţnosti přesměrování trasy autobusu- bude 

zajíţdět k ZŠ Okruţní, o výsledku jednání bude OV informován 

- OV znova vyjadřuje svůj nesouhlas se zrušenými linkami autobusu, tajemník vysvětluje 

důvod- nevyuţití linek, v průměru jezdilo vyřazenými linkami 1-2 osoby.OV navrhuje 

řešit dopravu menšími autobusy 

- OV se ptá, zda do rozpočtu města byl zapracován poţadavek 25 tis. Kč, tento poţadavek 

zaslali Ing. Klepáčkovi   

OSMaI zjistil na FO, že v návrhu rozpočtu na rok 2010 je  tento požadavek 

respektován 

 

- OV  se dotazuje, zda město Aš bude zvyšovat daň z nemovitosti, tajemník sděluje, ţe 

zatím nevíme a budeme OV informovat 



- p. Imr se dotazuje, zda komunikace k p. Čechurovi byla opravena na základě stíţnosti p. 

Čechury a nebo na základě poţadavku OV, který vede v písemné formě  p. Jordán 

pracovník AS s.r.o. Pan Imr sděluje, ţe pan Mikulecký nepodal správnou informaci p. 

Čechurovi a on na tomto základě napsal stíţnost 

OSMaI prověřil u p. Jordána, zda ve svých záznamech má požadavek OV na 

opravu komunikace k p. Čechurovi – bylo odboru sděleno, že ve svých záznamech 

nemá výše uvedený požadavek zaznamenán. Z toho vyplývá, že pan Mikulecký 

podal správnou informaci p. Čechurovi. 

- p.Imr a p.Škoda upozorňují na chybné zveřejnění záměru č.j. 09/023532/OSMI/JM a 

09/023430/OSMI/Ja 

OSMaI prověřil obě zveřejnění a konstatuje,že obě zveřejnění jsou správná- jedná 

se o cca zveřejněné m2 a to části pozemkové parcely - jednou na prodej a jednou na 

pronájem 

-OV konstatuje, ţe po prohlídce fotografií na Internetu města  Kopanin a Doubravy došel 

k závěru, ţe jsou zřejmě fotografovány z auta  a nezachycují hezkou atmosféru 

jednotlivých obcí. Navrhují, ţe dodají své fotografie a ţádají o jejich umístění místo 

stávajících 

- OV ţádá, zda by Ročenka  mohla být na webových stránkách města v  PDF-formátu. 

Stávající formát nelze otevřít 

- OV se dotazuje proč při ţádosti o retardéry nebyla DI sdělena informace, ţe v Doubravě 

není moţné vybudovat chodníky 

dotaz bude předán p. Knoblochovi  

- - OV ţádá,aby při posuzování kácení stromů byla zohledňována ţádost komplexně-nejen 

zdraví stromů, ale i např.,ţe stojí nad sklepy a hrozí zřícení stropů i se stromy a tím můţe 

dojít k ohroţení občanů i majetku 

- OV ţádá informace o zveřejnění, jaké pozemky v Kopaninách a Doubravě se budou 

pronajímat a prodávat  

       - OV chválí spolupráci s p. Kinčem- všechny úkoly jsou plněny  

 

 

V Aši dne 1.10.2009                                         zapsala: Ing. Irena Lemáková 

                                                                                        vedoucí OSMaI      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Připomínky k zápisu ze společného jednání MÚ a OsV dne 30.9.2009 
 

1) Za OsV byli přítomni všichni členové, je tedy nutno uvést p. Zaťka a Hilfa – pravda je, ţe se 

dostavili po zahájení 

2) OsV se nebyl na KÚ ptát, ale ověřit si u vedoucí odboru ŢP ing. Vršecké, do jaké míry se na 

Kopaniny a Doubravu vztahuje usnesení zastupitelstva KÚ ze  18.12.2008 o  dotacích na 

výstavbu vodovodu a kanalizace pro obce (nebo městské části) pod 500 ekvivalentních 

obyvatel. Dále nejedná se o ČOV ale DČOV. V tom je dost podstatný rozdíl. K tomu bylo 

řečeno 

- Vsakování DČOV není ze zákona povolen (stejná informace i od projektanta 

Povodí Ohře) 

- Výpusť z DČOV musí být přes svod (potrubí) do vodoteče 

- Vodoteč – Halštrof – prochází ochrannou zónou pramene v Doubravě a zejména 

Bad Elstrem (tedy ne kolem ale přímo středem lázní) 

- Pokud by bylo povoleno vystavět DČOV, následovaly by zkoušky „zahuštění“ ve 

vodoteči a v případě nevyhovujícího stavu by byl provoz zakázán 

- Vodoteč prochází dle územního plánu schváleného 19.12.2008 zastupitelstvem 

Aše vodárenským ochranným pásmem stupně 3 

- Kopaniny + Doubrava plně spadají do dotačních pravidel KÚ. 

3) OsV netuší, co je míněno termínem „poslední pátek v řijnu“ v souvislosti s ing. Adámkem. OsV 

zatím neobdrţel ţádný termín tak jak bylo dohodnuto (dohoda o termínu zněla tajemník MÚ – 

p. Škoda a ing. Adámek dohodnou termín, zatím to ale neproběhlo) 

4) Petici ohledně autobusu pro školáky chtějí psát RODIČE z Doubravy i Kopanin s cílem 

posunout ranní školní autobus o 15 minut (tedy na 7,15). Problém  dle informace ing. Svitáka 

řeší poţadavek ředitelky ZŠ, kterou MÚ řeší  a měl by upravit trasu autobusu přímo kolem 

školy 

5) OsV se neptal, zda bude zvýšena daň z nemovitostí, ale zdali bude upraveno (sníţeno) 

navýšení koeficientu v případě, ţe projde vládou schválené zvýšení daně z nemovitosti na 

dvojnásobek. V tom případě budem patřit mezi 10% obcí ČR, kde se daň zvedne v průběhu 

12 měsíců  4X. (návrh na moţnost úpravy koeficientu uvedla vláda před cca třemi týdny právě 

z titulu nejednotného a malého vyuţití koeficientu – pouze 10%obcí ČR) 

6) OsV upozornil na nesrovnalost v číslech pozemků uvedených v „Záměru prodat nemovitý 

majetek města Aše“ v katastru Kopanin č. 62/4, č.j. 09/023430/OSMI-Ja, odvolávající se na 

usnesení rady města č. 09/442/09-1 ze dne 21.9.2009, kde je však uveden pozemek č. 62/1, 

pak je ale prodáván jiný pozemek neţ byl radou schválen v uvedeném usnesení (v případě 

pronájmu je to správně. Příslušné dokumenty byly staţeny ze stránek MÚ po jejich zveřejnění) 

7) Ročenka – OsV poţádal o převedení do formátu pdf pro lepší čitelnost. OsV pouze konstatoval, 

ţe pouţitý formát (grafický jpg) je špatně čitelný – stránky jsou malé a špatně čitelné 

8) Rozdělení budování vodovodu a kanalizace na samostatné akce Kopaniny a Doubrava. OsV 

pouze po jednání na KÚ,prostudování dostupných materiálů a zejména odpovědi starosty Mgr. 

Blaţka z 18.2.2009 přednesl moţnost řešit stav vodovodu a kanalizace v Kopaninách dle 

zpracované PD z dotace KÚ po etapách (finanční náročnost)  a Doubravu v rámci revitalizace 

tak jak je uvedeno v PD a je i v záměrech MÚ. 

9) Opravy komunikací – OsV se zástupci AS projednal, ale jednoznačně odmítl vznášet či určovat 

jakékoliv priority. To samé prezentoval i při samotném jednání bez účasti AS. Jediné 

doporučení je věnovat pozornost především páteřním komunikacím. Současně OsV a AS došly 

ke shodě v názoru, ţe je třeba znát případné záměry jiných akcí, které by po opravě mohly 

vést k znovu rozkopání. To ale OsV nemá šanci určit. 


