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Záznam z veřejné schůze osadního výboru Kopaniny – Doubrava 
konané dne 12.11.2010 

 

Přítomni: 
 OsV : Jaroslav Škoda, Zdeněk Imr, Miroslav Hilf, Dana Blaňarová, Marián Rewczuk 
 MÚ  : Mgr. Dalibor Blažek, Ing. Pavel Klepáček, Ing. Karel Sviták, Ing. Jiří Červenka 
 
Program: 

1) Seznámení s činností OsV za uplynulé období 
2) Plánované akce 

3) Požadavky občanů na rok 2011 – 2012 
4) Návrh na složení nového OsV 
5) Diskuze 

 
 
Ing. Klepáček - v úvodu omluvil místostarosta neúčast starosty Mgr. Blažka, který se zúčastnil 
souběžné schůze osadního výboru Vernéřova, kde se řešila otázka výstavby větrné elektrárny. 
Současně připomněl, že část výtěžku z těchto zařízení půjde i na potřeby osadního výboru Kopanin a 
Doubravy 
Ing. Sviták – zrekapituloval spolupráci mezi MÚ a osadním výborem za uplynulé období 

- Pravidelná jednání a řešení problémů na společných jednáních 
- Stanoven nový formát spolupráce pro nastávající období. Vzhledem ke škrtům ve státní 

správě budou společná jednání jednou za pololetí (tím ale neodpadá možnost se kdykoliv 
spojit pokud bude situace naléhavá) 

- Veškeré požadavky obyvatel v na MÚ vztahující se k majetku MÚ půjdou přes osadní výbor 
- Zimní údržba – koncept jako minulou zimu, soukromé cesty budou uklízeny za úplatu 

 
1) Zprávu o uplynulém období předložil předseda osadního výboru p. Škoda (zpráva je jako 

příloha součástí zápisu) 
 

2) Osadní výbor informoval o stavu a plánech veřejných akcí. Poslední akce letošního roku bude 
Miluláš 4.12.2010. Sál a vše potřebné je zajištěno, osadní výbor požádal o tradiční pomoc při 
přípravě a výzdobě. 
Pro rok 2010 je zažádáno v souladu se směrnicí o finanční příspěvek na MÚ. V plánu jsou 
tradiční akce – májka, čarodějnice, dětský den a Mikuláš 
 

3) Jediným přímým požadavkem směrem k MÚ je intervence u Ašských služeb a jejich činnosti 
při svozu odpadů. Požadavek (byl již dříve uplatněn OsV a dodnes bez reakce) je vrácení 
nádob na odpad na původní stanoviště, zejména v zimním období 
 

4) Osadní výbor byl vyzván MÚ, aby do 8.12.2010 předložil návrh na nové složení výboru. Děje 
se tak v souladu se zákonem, neboť i osadní výbor je schvalován zastupitelstvem města vždy 
po komunálních volbách. Po krátké diskuzi osadní výbor předloží návrh na nové složení: 
Dana Blaňarová, Ing. Blanka Šindelářová, Petrák, Miroslav Hilf, Marián Rewczuk 
 

5) Do diskuze se zapojil i starosta Aše Mgr. Blažek, který se během jednání dostavil 
- Stav kašny v Kopaninách. Ing. Sviták – kašna sbírá povrchovou vodu, částečně poškozen 

(stržen) přítok výstavbou parkoviště nad kašnou. P. Škoda – pí. Katnaurová má povolení 
na rozdvojení přítoku, bohužel není z její strany respektována potřeba regulace. Regulační 
ventil je na jejím soukromém pozemku 

- Dotace na vodovod a kanalizace. Mgr. Blažek – pracuje se na tom, žádost zaslána všude 
kde lze žádat 

- Jaká je povinnost udržovat požární nádrž v obci. Ing. Sviták – dle vyjádření HZS není 
potřeba, neboť se vejdou do časových limitů dojezdu daných zákonem. 

- Vyčlenění Doubravy ze záplavové zóny v souvislosti se zamýšlenou výstavbou lázeňské 
zóny. Mgr. Blažek – dle stavebního úřadu je vyjmuto se stanovením technických podmínek 
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- Retardéry Kopaniny a Doubrava. Mgr. Blažek – nebudou. Není povoleno KSS. Realizovat 
by to šlo pouze v případě, že město převezme do vlastnictví a tím i údržbu celé trasy od 
hranic až do Aše. To je finančně i technicky nepřijatelné. Připuštěna možnost informačního 

radaru. 
- Proč se prodávaly pozemky v Kopaninách Povodí Ohře za 10 Kč? Mgr. Blažek – šlo pouze 

o částečky pozemků, které se kryly s korytem Halštrova. Prodejem se docílilo, že celý 
potok je v majetku Povodí Ohře. 

- Koeficienty na daních z nemovitostí a pozemků – jak to bude v roce 2011? Mgr. Blažek – 
situace není jasná, neboť není známa varianta, kterou schválí vláda ČR. Celoplošné 
navýšení o 100% mělo platit na jeden rok (Janotův balíček). Doposud nejsou informace, 

jak se bude situace vyvíjet. 
- Pí. Vaváková – jak jsou zajišťovány opravy ze strany AS, když před jejím domem 

opravovali kanalizační vpusť, neměli potřebný materiál, který jim dodala ze svého. Ing. 
Sviták – neposkytovat materiál, informovat MÚ. Jsou povinni být vybaveni vším potřebným 

- Kdo zpracovává žádosti o dotace. Mgr. Blažek – při malém objemu město samostatně, 
velké akce jsou zajišťovány výběrem agentury. 
  

 
 
Zapsal: Zdeněk Imr, Kopaniny 12.11.2010 
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Příloha č. 1 – Zpráva osadního výboru o činnosti za uplynulé období 
 
V polovině září 2008 začal pracovat Osadní výbor Kopaniny – Doubrava v novém, rozšířeném složení. 

Stejně, jako se mění v povolebním období orgány města a jednotlivé výbory, dochází ke změně v OsV. 
A je tedy namístě shrnout co a jak se za uplynulé období podařilo i co se nepodařilo uskutečnit. 
 
Asi největším plusem naší činnosti bylo rozvinutí komunikace. Před zářím 2008 někteří občané ani 
netušili, že existuje osadní výbor. Dnes jsou v obcích vývěsní skříňky s většinou aktuálním obsahem, 
jsou v provozu internetové stránky a hlavně OsV zasedá pravidelně a veřejně každý měsíc. Přístup se 
změnil i ve spolupráci s MÚ. Schválila se Pravidla spolupráce, ustanovil koordinátor a začala se konat 

jednání mezi OsV a MÚ. Pokrokem byla i dohoda, že se jakéhokoliv jednání dotýkajícího se akcí 
v našich obcích zúčastní OsV. Jistě, nebylo to vždy jen ideální, ať už byla příčina v opomenutí nebo zlé 
mysli. Ale i tak to byl základní stavební kámen všeho ostatního a jistě i budoucího. 
 
V uplynulém období se podařilo prosadit řadu akcí v rámci údržby obcí. Nebylo by účelné rozepisovat 
každou akci. Pouze vypíchneme to podstatné. V roce 2009 došlo k největší opravě komunikací v ceně 
přesahující 500.000,- Kč. Jistě to řadě lidí přijde málo, ale po časech, kdy se tu občas zalátala díra to 
bylo výrazné. Bohužel kvalita nebyla z nejlepších a OsV to také konstatoval na svých jednáních i na 
jednáních s MÚ. Dílčí akce se prováděly i v roce letošním. Pro úplnost. Je zpracován kompletní plán na 
opravy všech komunikací, ze kterého se budou jednotlivé body provádět podle přidělených prostředků.  
Pro letošní rok na to však nebyla vyčleněna ani koruna. 
 
Další, a asi nejvíce viditelným, byl úspěch v péči o zeleň. Zdařilo se prosadit daleko rozsáhlejší kosení 
travních ploch, vymýcení řady ploch zaneřáděných křovisky a pokácení nebezpečných náletových 
dřevin. Tato akce nadále pokračuje i v těchto dnech.  
Ve spolupráci s MÚ se konalo i na poli bezpečnosti. Bylo zajištěno betonovými víky 9 přístupných, ale 
nezajištěných   studní .  Byla opravena zeď v Doubravě a upraven propustek potoka na Spojovací 
v Kopaninách. 
Dal by se tu jistě rozepsat každý krůček OsV, ale jak jsme na začátku konstatovali – vše bylo ve 
vývěskách a vše je na stránkách Kopaniny – Doubrava. 
 
Veselejší částí práce OsV byla organizace již zavedených akcí – Čarodějnice a Májka, pálení čarodějnic 
– dětský den a v závěru každého roku Mikuláš. Stoupající účast návštěvníků  dokazuje, že se to daří. 
Ale jedna výtka je na místě – když je potřeba pomoci se dřevem, přijde jen hrstka nejvěrnějších a 
stále stejných spoluobčanů. Těm OsV děkuje za jejich pomoc a úsilí. Stejně tak se sluší poděkovat i 
ženám, které se podílejí na přípravě akcí pro děti. 
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