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Zápis č. K1/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 22. 1. 2019 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Jitka Baláková, Antonín Bobek, Petra 
Jakouběová, Lenka Mynářová, Alena Riedlová, členové; Jiří Fiala, člen 
s hlasem poradním 

 

Omluveni: Petr Horák, Jaroslav Novák, Josef Šikola, členové  

Hosté: Jana Hamplová, Pavel Mrklas, Václav Vít, Petr Klápště, Jan Štol, Jiří Boch, 
Milan Fukal 

 

Usnášníschopnost: z celkového počtu členů 9, přítomno 6.  
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Představení a seznámení se s novými zájemci o výbor. 

2. Principy fungování osadních výborů ve volebním období 2018-2022 – informace. 

3. Materiály zastupitelstva  

4. Inventura podnětů  

5. Nové podněty: Zkulturnění ulice Sáňkařská a Větší bezpečnost u fotbalového hřiště. 

6. Pozvánky a novinky (Různé). 

Osadní výbor schvaluje program jednání. 

6-0-0 

1) Představení a seznámení se s novými zájemci o výbor 

Jana Hamplová – ekonomicko-provozní náměstkyně v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
2006-2014 zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, 2006-2014 předsedkyně a 2014-2018 
členka kulturní komise, 2008-dosud předsedkyně pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež 
Komunitního plánování sociálních služeb Jablonecka a mnoho dalšího, 1997-dosud vedoucí 
Folklorního souboru Nisanka, aktivní a komunikativní, 

Pavel Mrklas – sportovec, OSVČ, cestovatel, velký patriot Kokonína, 

Václav Vít – obyvatel Dobré Vody se zájmem o členství v OV Kokonín, dokud nebude zřízen OV 
Vrkoslavice, odborník na geodetické práce, přípravu investic, ostatní zájem do koní, kultury, muziky a 
podobně. 

Osadní výbor schvaluje dvouměsíční zkušební dobu pro zájemce o členství před jejich navržením 
k doplnění ZM. 

 

6-0-0 

2) Principy fungování OV ve volebním období 2018-2022 

Problematiku práce a fungování osadních výborů při nově zvoleném zastupitelstvu vysvětlil uvolněný 
člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště, kterému osadní výbory 
spadají v kompetencích členů vrcholného vedení města do jeho gesce. 

Osadní výbor vzal informace na vědomí. 
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3) Projednání materiálů ZM konaného dne 24. 1. 2019 

 

Závěr: Osadní výbor nemá připomínky. 

6-0-0 

4) Inventura podnětů  

Dosud podané podněty sestavené do tabulky priorit (tabulka součástí přílohy): 

Priorita 1: 

 Dopravní situace Dalešická ulice pokračující přes ulici Na svahu, staré vypracované řešení 
v příloze. 

 Odkanalizování Kokonína (informace pro občany, celková situace a průběh) (www) 

Priorita 2: 

 Lesopark ( pokračovaní rozeběhlé akce ); informace pro občany (www ?) 

 Přístřešky na zastávkách pro autobusy  směr centrum – Rychnov 

 chodník u IMP ( nevíme jak bude pokračovat rekonstrukce ) 

 pokračování chodníku až k ulici Šeříková, kde navazuje na chodník ke školce 

 " cesta zkratka ", která je již v řešení města (jak to pokračuje); odprodej pozemku + odkup 
sousedícího, aby se to dalo vést jako cesta k udržování 

 ulice  Šeříková - nebezpečné výtluky na silnici ( oprava ), chodí tam děti ze spodní školy do 
horní na obědy, spodní škola nemá jídelnu 

 kanalizace Rychnovská - při každém větším dešti je zde kaluž přes celou zatáčku. Pozor, aby 
nebyl poškozen nově zbudovaný pomník, možná vyřešeno už při revitalizaci pomníku, 
nemáme informace k projektu  odkanalizování v tomto místě 

 Boční ulice (pokračovní chodníku od IMP) - zjistit jak je to s dotčenými pozemky 193/5 - 
majitele (město nebo soukromý vlastník, v případě soukr. vlastníka zjistit (OV) zda povolí 
stavbu chodníku 

 Kaplička dolní Kokonín, převést zpět do vlastnictví města, v dalším kroku možnost revitalizace 

Priorita 3: 

 Mohelka, po odkanalizování revitalizace toku (nyní pěna ze Cikautxa, viz. minulé zápisy), 
odpady z některých domácností asi též 

 Kontejner na oblečení na sběrném dvoře v ulici Dalešická 

 Oprava vyvrácené informační cedule u " Řehořových " 
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Závěr: Osadní výbor schvaluje vypracovanou tabulku priorit. 

 6-0-0 

 

 

5) Nové podněty: Zkulturnění ulice Sáňkařská a Větší bezpečnost u 

fotbalového hřiště 

Zkulturnění ulice Sáňkařská 

S podnětem osobně přichází pan Jiří Boch. V roce 2016 zde pracoval bagr TSJ a ulici to poznamenalo. 
Pan Boch navrhuje zkulturnit okolí po bagrování, zároveň zde protáhnout osvětlení, ošetřit povrch a 
zkontrolovat, případně doplnit poklopy kanálů. Při úpravách myslet na to, že po cestě jezdí i těžká 
mechanizace na pole. Pozemky by již měly být města. 

Závěr: Osadní výbor doporučuje předat podnět k řešení Technickému odboru MMJN a zároveň ho 
ve své tabulce priorit řadí k prioritám 3. 

6-0-0 

 

Větší bezpečnost u fotbalového hřiště 

S podnětem osobně přichází pan Milan Fukal. Navrhuje instalaci poptávkového semaforu v ulici 
Rychnovská na přechodu u hřiště u zastávky MHD. Dále navrhuje naproti sokolovně ve směru na 
Dalešice namontovat zpomalovací retardér. Ke zvážení dává také vybudování nového přechodu nebo 
alespoň jakékoli zajištění zpomalení přímo před dolní školou. 

Závěr: Osadní výbor připomíná, že tento problém byl v minulosti již řešen, dokonce je již 
připravena i studie a zároveň ho ve své tabulce priorit řadí k prioritám 1. Dostupné materiály jsou 
součástí přílohy. 

 

6-0-0 

6) Různé 

Pozvánka na akce: 

Příští jednání výboru 

Další termíny jednání budou vždy v úterý od 18:00 před jednáním 

zastupitelstva. Pro následující půlrok se jedná o dny: 19. 2., 19. 3., 9. 4., 
21. 5., 18. 6. 
 

zapsal Jan Štol, kontroloval Michal Jakoubě  



                   KOKONÍN o. s. 

         Občanské sdružení – nezisková organizace,   

         Dělnická 4315, 468 01 Jablonec n. N.,   

         IČO: 22 768 700,  DIČ: CZ22768700,  

       běžný účet č.: 250242117/0300, sbírkový účet č.: 259713392/0300,  

           www.obeckokonin.cz;  ✉ josef.sikola@seznam.cz, 734 311 649 

 

        Statutární město Jablonec nad Nisou 

        Mírové nám. 19 

K rukám p. Jindřicha Berounského, předsedy DK. 

 

DOPRAVNÍ  KOMISE 
Rady statutárního města Jablonec nad Nisou 

 

Požadavek občanské iniciativy Kokonín z.s. 
Upozorňujeme na nedostatečné reflektování již poněkolikáté upozorňování na stávající nekalou do-

pravní situaci v k. ú. Kokonína. 

Jsme si jisti, že nové vedení radnice bude vstřícnější našim potížím. Z tohoto důvodu žádáme o zváže-

ní našeho opatření a jeho zavedení. Též očekáváme písemnou nebo elektronickou odpověď. 
 

 

Dopravní značka Zóna s dopravním omezením označuje oblast (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zá-

kaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na 

pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých 

vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. 

 

Zkratka dopravní značky: IP 25a 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÓNA 

 

S PŘEDNOSTÍ Z PRAVA 
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Tento typ značky je nutno osadit na křižovatkách vyznačených na přiložené mapě šipkami         . 

 

Jde o křížení ulic (popisováno směrem od Vrkoslavic): Rychnovská x Dělnická; Rychnovská x Rovná (Ze-

lenohorská); Rychnovská x Jižní; Rychnovská x Školní; Rychnovská x Tyršova stezka; Rychnovská x 

Zvonková; Rychnovská x Jižní; Rychnovská x Šeříková; Rychnovská x nepojmenovaná spojka do Na Sva-

hu); Rychnovská x Dolní; Rychnovská x Zvonková; Rychnovská x Dubová; Rychnovská x nepojmenovaná 

u dolní školy; Rychnovská x Na Svahu a naproti Dalešická [Dalešickou opatřit totožnou značkou zhora na 

Dalešickém kopci ze státní silnice (Jablonec  - Dalešice) do Kokonína]; Rychnovská x Schovaná (2x); 

Rychnovská x Tyršova stezka; Krkonošská x Zelenohorská; Krkonošská x Školní; Krkonošská x Pod servi-

sem; Krkonošská x Přímá; Krkonošská x Jahodová; Krkonošská x Turistická (z druhé strany na Vrkoslavi-

cích taktéž); Maršovická x Jahodová; Maršovická x Dubová; Letní x Rovná; Letní x nepojmenovaná spojka 

do Jahodové; z Letní jsou nové ulice a ty je nutno opatřit také.  

 

Tímto opatřením se zamezí přetěžování vnitřních komunikací Kokonína, které nejsou konstruovány na sou-

časně zneužívanou frekvenci a tonáž dopravy. Dále se tím posílí bezpečnost na místních komunikacích uv-

nitř Kokonína.  

Pokud dojde k osazení uvedeného typu dopravní značky, nemusí se na komunikace ul. Dalešická a Dělnická 

- Na Svahu každoročně montovat zpomalovací pás (mrtvý policajt), který při přejezdu vozidel (obzvláště 

těžkých) vyrábí rázy – otřesy okolních budov. 

 

       Statutární zástupce Kokonín o. s. Josef Šikola 
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                   KOKONÍN o. s. 

         Občanské sdružení – nezisková organizace,   

         Dělnická 4315, 468 01 Jablonec n. N.,   

         IČO: 22 768 700,  DIČ: CZ22768700,  

       běžný účet č.: 250242117/0300, sbírkový účet č.: 259713392/0300,  

           www.obeckokonin.cz;  ✉ josef.sikola@seznam.cz, 734 311 649 

 

Magistrát města Jablonec nad Nisou 
Mgr. Pavel Kozák  

vedoucí oddělení správy komunikací  

Tel: +420 483 357 239;  kozak@mestojablonec.  

Mírové náměstí 19  

467 51 Jablonec nad Nisou  

 

 

Požadavek občanské iniciativy Kokonín z.s. 
Již delší dobu se snažíme napravit stávající nekalou dopravní situaci v k. ú. Kokonína. Z tohoto 

důvodu žádáme o zvážení našeho opatření a jeho zavedení. 

 

Dopravní značka Zóna s dopravním omezením označuje oblast (část obce apod.), kde platí 

nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní 

úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení 

týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem 

nebo symbolem. 

 

Zkratka dopravní značky: IP 25a 

 Tam kde je potřeba omezit zatížení mostků přes  

Mohelnici, Mohelku, Koráloví potok, Kamenný potok je 

možno dopravní značku doplnit tonáží např.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento typ značky je nutno osadit na křižovatkách vyznačených na přiložené mapě šipkami. 

 

ZÓNA 

 

S PŘEDNOSTÍ Z PRAVA 
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Jde o křížení ulic (popisováno směrem od Vrkoslavic): Rychnovská x Dělnická; Rychnovská x Rovná 

(Zelenohorská); Rychnovská x Jižní; Rychnovská x Školní; Rychnovská x Tyršova stezka; 

Rychnovská x Zvonková; Rychnovská x Jižní; Rychnovská x Šeříková; Rychnovská x nepojmenovaná 

spojka do Na Svahu); Rychnovská x Dolní; Rychnovská x Zvonková; Rychnovská x Dubová; 

Rychnovská x nepojmenovaná u dolní školy; Rychnovská x Na Svahu a naproti Dalešická [Dalešickou 

opatřit totožnou značkou zhora na Dalešickém kopci ze státní silnice (Jablonec  - Dalešice) do 

Kokonína]; Rychnovská x Schovaná (2x); Rychnovská x Tyršova stezka; Krkonošská x Zelenohorská; 

Krkonošská x Školní; Krkonošská x Pod servisem; Krkonošská x Přímá; Krkonošská x Jahodová; 

Krkonošská x Turistická (z druhé strany na Vrkoslavicích taktéž); Maršovická x Jahodová; 

Maršovická x Dubová; Letní x Rovná; Letní x nepojmenovaná spojka do Jahodové; z Letní jsou nové 

ulice a ty je nutno opatřit také.  

 

Tímto opatřením se zamezí přetěžování vnitřních komunikací Kokonína, které nejsou konstruovány na 

současně zneužívanou frekvenci a tonáž dopravy. Dále se tím posílí bezpečnost na místních 

komunikacích uvnitř Kokonína.  

Pokud dojde k osazení uvedeného typu dopravní značky, nemusí se na komunikace ul. Dalešická a 

Dělnická - Na Svahu každoročně montovat zpomalovací pás, který při přejezdu vozidel (obzvláště 

těžkých) vyrábí rázy – otřesy okolních budov. 

 

Paní Šrýtrová buďte tak hodná a postupte to i paní Ing. E. Kvíčalové na Policii ČR (ul. 28. října, Jbc.) 

děkuji. 

 

       Statutární zástupce Kokonín o. s. Josef Šikola 

 

 



Dopravní značení Kokonín – 1. část : 
požadavek na osazení dopravních značek IP 25a-b „začátek a konec zóny s dopravním omezením – 30 km/hod. + přednost zprava“ 

začátek zóny IP 25a                                     konec zóny IP 25b 

 



Dopravní značení Kokonín – 2. část : 
požadavek na osazení dopravních značek IP 25a-b „začátek a konec zóny s dopravním omezením – 30 km/hod. + 

přednost zprava“ 
začátek zóny IP 25a                                     konec zóny IP 25b 

 



PRIORITA

1. dopravní situace u dolní Školy, námět pan Fukal, přechod pro chodce,  semafory ? Zpomalovací retardéry ? ( doporučení od odborníka na dopravu ) 

1.  Dopravní situace Dalešická ulice pokračující přes ulici Na svahu, staré vypracované řešení v příloze.

 

1. Odkanalizování Kokonína ( informace pro občany, celková situace a průběh ) ( www ) 

2. Lesopark ( pokračovaní rozeběhlé akce ) informace pro občany ( www ? ) 

2. Přístřešky na zastávkách pro autobusy  směr centrum - Rychnov

https://www.google.com/maps/@50.7048691,15.1798609,3a,75y,179.51h,78.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-x0vlOQDPlDJ2glv63d8Sw!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@50.7007236,15.1769112,3a,75y,26.91h,80.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1swd3_Dky3i-vk5fb3_zRBmQ!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@50.699256,15.1676696,3a,75y,280.36h,76.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJ_LIWdT0e8MlmMvm0j7lfA!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@50.7038938,15.185421,3a,75y,275.14h,72.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1s52XFQ2Yugd7Sn3w_ILeQJQ!2e0!7i13312!8i6656

2. chodník u IMP ( nevíme jak bude pokračovat rekonstrukce ) 

2. pokračovnání chodníku od

https://www.google.com/maps/@50.7028804,15.1856074,3a,75y,211.85h,76.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1smnTBtieYYeseKt1c5WyD4g!2e0!7i13312!8i6656

až k ulice Šeříková, kde navazuje na chodník ke školce

https://www.google.com/maps/@50.7029578,15.1823096,3a,75y,325.93h,72.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1siqH_ZHhC9bPjJQ6KKW-izQ!2e0!7i13312!8i6656

2. " cesta zkratka " od

https://www.google.com/maps/@50.7040073,15.1842773,3a,75y,83.11h,66.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1svM-REb5aGjUf6h4_OKn_Cg!2e0!7i13312!8i6656

do 

https://www.google.com/maps/@50.7043429,15.1851162,3a,75y,276.67h,73.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-N4lX4BaF_eMiew5Pndm1A!2e0!7i13312!8i6656

který je již v řešení města ( jak to pokračuje ) odprodej pozemku + odkup sousedícího aby se to dalo vést jako cesta k  udržování

2. ulice  Šeříková nebezpečné výtluky na silnici ( oprava ) chodí tam děti ze spodní školy do horní na obědy, spodní škola nemá jídelnu.

2. kanalizace Rychnovská při každém větším dešti, je zde kaluž přes celou zatáčku . Aby nebyl poškozen nově zbudovaný pomník, možná vyřešeno už při revitalizaci

pomníku, nemáme info k projektu  odkanalizovaní v tomto místě

https://www.google.com/maps/@50.704876,15.1781298,3a,75y,7.02h,68.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXZ1zVlg9eOnIJaFYaRJEJg!2e0!7i13312!8i6656

2. Boční ulice ( pokračovní chodníku od IMP )  zjistit jak je to s dotčenými pozemky 193/5 majitele ( město nebo soukromý vlastník, v případě soukr. Vlastníka zjistit ( OV ) 

zda povolí stavbu chodníku 

2. Kaplička dolní Kokonín , převést zpět do vlastnictví města, v dalším kroku možnost revitalizace

https://www.google.com/maps/@50.6991854,15.175743,3a,75y,201.75h,88.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD7Ve-y-kkKilq_BgZ4w5KA!2e0!7i13312!8i6656



3. Mohelka , po odkanalizování revitalizace toku ( nyní pěna ze Cikautxa, viz. Minulé zápisy ), odpady z některých domácností asi též.

3. Kontejner na oblečení na sběrném dvoře v ulici Dalešická

https://www.google.com/maps/@50.6991854,15.175743,3a,75y,201.75h,88.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD7Ve-y-kkKilq_BgZ4w5KA!2e0!7i13312!8i6656

3. Oprava vyvrácené informační cedule u " Řehořových "

https://www.google.com/maps/@50.6991854,15.175743,3a,75y,201.75h,88.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD7Ve-y-kkKilq_BgZ4w5KA!2e0!7i13312!8i6656
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