
Reakce Osadního výboru na stížnost p. Václava Čechury a pí. Lucie Vinceové ze dne 19.8.2009. 

 

Na vývěsní skříňku OsV v Kopaninách byla přilepena stížnost (údajně i odeslaná na MÚ Aš) na jeho 

práci – jmenovitě p.Škodu a Imra - ve spojení s opravami komunikací v Kopaninách a Doubravě 

prováděných Technickými službami Aš. 

Jako jmenovaní členové OsV důrazně odmítáme nařčení, která jsou ve stížnosti uvedena. Bylo by 

dobře si prostudovat zápisy OsV, případně se dostavit na jeho jednání. Osadní výbor má pouze právo 

navrhovat a požadovat, ne však fyzicky jakoukoliv akci řídit. To vyplývá ze zákona a je to tak 

zakotveno i v Pravidlech. K celé akci shrnujeme následující fakta (vše je doložené a dohledatelné 

v zápisech OsV nebo MÚ Aš) 

1) OsV není řídícím článkem jakékoliv opravy nebo akce, je pouze prostředníkem, který předloží 

požadavky 

2) Požadavek na opravu komunikací byl předložen a projednán s MÚ v listopadu a prosinci 2008. 

Následně, dle dohody, byla provedena pochůzka společně s úředníky MÚ, vedením TS Aš a 

technickým poradcem Ing. Šálkem. Předloženy a TS byly zaznamenány všechny, 

zdůrazňujeme všechny, požadavky v Doubravě a Kopaninách včetně fyzické prohlídky všech 

dotčených míst. Byla stanovena přednost na klíčová místa (Doubrava – u mostu, Doubrava – 

u hřbitova, Kopaniny – hlavní vjezd do Kopanin včetně opravy propustku a následné opravy až 

k rybníku, Kopaniny – panelka, kde je propadlý panel pod který se stahuje dešťová voda). 

Jiné priority nebyly stanoveny, o osobních přání ani nemluvě. Na základě toho zpracovali 

pracovníci TS a MÚ plán realizace.  

3) Realizace započala koncem dubna – v tuto chvíli už mimo jakýkoliv vliv OsV. Provádění akce 

bylo plně v režii TS a MÚ, OsV měl právo pouze přihlížet. 

4) Od června 2009 se OsV snaží zjistit, jak bude nadále pokračováno a současně označil 

provedené práce za nedostatečné oproti požadavku včetně nízké kvality odvedených prací. 

Mimoto do hry vstoupil Stop-stav na platby vyhlášený starostou Aše před 18.6.2009 

s ohledem na propad ve výběru daní. I proto nebylo dokončeno vícero komunikací a 

dohodnutých akcí. Přesto bylo na společném jednání 18.6.2009 ředitelem TS oznámeno, že 

bylo spotřebováno 530 000 Kč, ale započaté akce budou dokončeny. Protože se tak neděje, 

OsV již 2x urgoval na MÚ oznámení skutečného stavu oprav. 

Tolik obecně dle Pravidel a zákona o OsV. 

 

Pro p. Čechuru a pí. Vinceovou: 

Předmětná cesta byla zadána do požadavků a při fyzické prohlídce spolu s TS a MÚ potvrzena. Otázka 

vlastnictví cesty se řešila na vícero místech (stejně tak např. při řízení o nemocných stromech). Je 

ověřeno, že předmětná cesta je v majetku města Aš.  

Osobní útok, který nás označuje jako prospěcháře s úmyslem prospět sobě či kamarádům, odmítáme 

jako pomluvu a urážku. Pokud se stěžovatelé neomluví stejným způsobem, jakým své urážky a 

pomluvy šířili, budeme nuceni se bránit právní cestou. Termín stanovujeme do 15.9.2009 

 



Považujeme za potřebné připomenout, že práce v OsV je dobrovolná, ve vlastním volnu. Na řadu 

jednání v pracovní době si bereme dovolenou. Opravdu není problém, aby část nebo celý OsV 

odstoupil a dal tak šanci jiným. 

Stejně tak mohli stěžovatelé přijít na jednání OsV (termín je vždy první sobota v měsíci a navíc je vždy 

oznámen) jako řada jiných občanů. Dostalo by se jim veškerých informací. Stejně tak jsou přístupné 

veškeré zápisy z jednání jak OsV tak společných jednání s MÚ. Například při posledním jednání 8.8. – 

a je to i v zápisu – OsV nesouhlasí s provedením a množstvím oprav. 

 

V kopaninách 25.08  2009                                                     Jaroslav Škoda vr. 

                                                                                              Zdeněk Imr vr. 

 


