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Zápis č.6/2010 ze schůze Osadního výboru Kopaniny, Doubrava
Dne: 3.7.2010
Přítomni: předseda - Jaroslav Škoda
členové - Zdeněk Imr, Miroslav Hilf, Marián Rewczuk, Dana Blaňarová
Program:
1) Kontrola úkolů z minulého zápisu
2) Shrnutí 1. Pololetí 2010
3) Schůzka MÚ - OsV
4) Pronájem pozemku - vyjádření
1) Byla provedena kontrola – úkoly pro OsV byly splněny
2) Byla provedena kontrola zápisů za 1. Pololetí 2010 a zjištěno:
-

Věnec na zdi v Doubravě – přeneseno z roku 2009 (zápis z 25.11.2009 OsV – MÚ)
s termínem 31.12.2009, urgováno v zápise OsV č. 1/2010 ze dne 6.2.2010. Stav –
nesplněno
Poţadavek na řešení zacházení s popelnicemi – zápis OsV č. 2/2010 ze dne 6.3.2010 – bez
odezvy
Dotaz na pokračování rekonstrukce el. sítě v Kopaninách a Doubravě – zápis OsV č.
3/2010 ze dne 10.4.2010 – bez odezvy
Stromy
A) 25.6.2010 se uskutečnilo šetření vyţádané OSMAI od AOPK Karlovy Vary. Za OsV
přítomen Imr. Opět se řešil stav stromů a ne bezpečnost vyplývající ze stanoviště
stromů. Z jednání vyplynulo (zápis nebyl dodán):
1) Stromy jsou v celku v dobrém stavu s poškozením ve „V“ rozdvojení
2) Poslední skladba označení ke kácení vzbudila pochybnost o správnosti
rozhodnutí – ze tří stromů ve skupině byly povoleny dva vnější, přičemţ jejich
poraţení výrazně změní podmínky pro zbylý strom včetně toho, ţe se strom
nejblíţe ke komunikaci musí kácet přes ponechaný a dojde tím k jeho poškození
3) Stromy mají nezvykle vysoko tlakové rozdvojení, coţ v budoucnu přinese
zvýšené riziko rozlomení a pádu na komunikaci
4) Tyto stromy nejsou krajinnou dominantou
B) OsV ve vztahu k provedeným akcím zdůrazňuje, ţe od prvopočátku poţadavku na
pokácení stromů na starém sklepě se zdůrazňuje ne stav stromů ale otázka
BEZPEČNOSTI. Přesto jsou neustále prováděny kontroly na stav, jsou označovány,
povolovány a následně zakázány stromy k odstranění.
C) OsV by rád znal míru posouzení nebezpečnosti stanovišť stromů. Při pokácení
smrků na Masarykově náměstí byl jedním z důvodů stav stanoviště – bývalé
rumiště – a jeho nebezpečnost. Tady upozorňujeme na nebezpečí plynoucí
z místa, kde stromy rostou – starý sklep s popraskanou klenbou – a není na to
brán zřetel. Pro ilustraci přikládáme foto stromu vyvráceného před 2 roky 2 metry
od zmiňovaných stromů. Snímek jasně dokládá, ţe stromy rostou v nízké vrstvě
hlíny a rozvalinách.
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3) Dle oznámení koordinátora p. Kinče se měla v červnu konat schůzka mezi MÚ a OsV. Schůzka
se nekonala a do dnešního dne není informace, ţe by se s ní počítalo. Pro připomenutí
poslední se uskutečnila 25.11.2009 (podle Pravidel by se měla konat 1x za cca 2 měsíce)
4) OsV obdrţel od MÚ OSMaI ţádost o stanovisko k zamítnutí ţádosti o pronájem pozemku
v Doubravě p.p. č. 20/1 o výměře 700m2 ze dne 22.6.2010. Ţádost samotná obsahující
případný záměr přiloţena nebyla. OsV nebude k tomuto dávat ţádné stanovisko, protoţe
nemá ţádné informace k ţádosti. Tedy není jasné, k čemu máme zaujmout stanovisko.
Příští jednání OsV 4.9.2010
Zapsal: Škoda, Imr
Kopaniny, Doubrava 3.7.2010

