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Otázky vyplývající z veřejné schůze OsV, konané dne 18.4.2009 v Kopaninách. 
 
Na základě dohody ze společné schůze OsV – MÚ dne 18.6.2009 zasíláme otázky na vedení města 
které vyplynuly z rozpravy zmíněné schůze. Charakter dotazů a problematiky podle našeho mínění míří 
přímo k vedení města, nikoli k vedoucím jednotlivých odborů či úředníků. 
 

1) Proč se odpad ze septiků se vyváží až do Chebu, což znatelně zvyšuje náklady a to v době, 

kdy ČOV v Aši je po revitalizaci.  Současně žádají zástupce města v orgánech CHEVAKu, aby 

se zasadili o nápravu 

2) vybudování kanalizace a vodovodu 
- po více jak deseti letech MÚ oznámil, že se nic budovat nebude(vyjádření Mgr. Blažka 

z odpovědi MÚ ze dne 7.2.2009). Kde tedy jsou peníze a záměry schválené zastupitelstvem 
města? Proč se investovaly miliony Kč do (v tuto chvíli) zbytečných projektů? 

- Jak se bude řešit zvýšení objemu odpadních vod, které by vznikly po vybudování řady pensionů 
v souladu se schváleným územním plánem. Léčivý pramen není všechno, je potřeba tu i žít. 
Představa příkopů, ve kterých tečou odpadní vody je nejen nevábná, ale současně ohrožuje 
zdroje pitné vody ve studnách – řada jich bere povrchovou vodu. 

- Jak se řeší zhoršující se stav v zásobování pitnou vodou – i v loňském roce, kdy nebyla nouze o 
srážky, řada studní ztratila vodu. Jak bude řešen tento problém? Jak se počítalo při plánu lázní, 
pensionů a celkově navýšení počtu odběratelů se zvýšením spotřeby a jejího zajištění?  Po 
velkém výpadku studní v roce 2003 byl prohlouben vrt, ale především slíbeno řešení.  

- Jaké jsou skutečné náklady na vybudování kanalizace a vodovodu v Kopaninách očištěné od 
staveb souvisejících z lázeňskou zónou? 

 
 

3) Rozvoj a budoucnost obcí 
- Rozvoj lokality je vázán jen na lázeňskou zónu!. Jaká existují variantní řešení? 
- Jaká je skutečně plánovaná hranice lázeňské zóny – po různých jednáních jsou známy tři, přesto 

je stop stav na výstavbu kompletní v obou obcích 
- Jak se řeší problém ubývání obyvatel – v současném stavu obyvatelé jen ubývají (odchody nebo 

úmrtí). Není povolována výstavba nových domů pro zejména mladé zájemce – vždy s odkazem 
na územní plán. Má snad tento plán znamenat postupné ubývání stálých obyvatel?  Všude ve 
srovnatelných oblastech se podporuje výstavba zejména u mladých rodin. Jen v našich obcích je 
to neřešitelný problém.  

 

 


