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Zápis č. K2/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 19. 2. 2019 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Petra Jakouběová, Petr Horák, Lenka Mynářová, 
Jaroslav Novák, Josef Šikola, členové; Jiří Fiala, člen s hlasem poradním 

 

Omluveny: 

Neomluveni: 

Jitka Baláková, Alena Riedlová, členky 

Antonín Bobek, člen 

 

Hosté: Jana Hamplová, Pavel Mrklas, Zdeňka Květová, Lenka Tomková, Jan Štol  

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. Materiály zastupitelstva  

3. Nově podané podněty z ledna 2019 

4. Pozvánky a novinky (Různé). 

Osadní výbor schvaluje program jednání. 

6-0-0 

1) Představení a seznámení se s novými zájemci o výbor 

Zdeňka Květová – od narození žije v Kokoníně, již od základní školy se 

podílela na životě obce (v ZŠ- sbor pro občanské záležitosti, v době SŠ a VŠ - 
cvičitelka v Sokole Kokonín, později členka Svazu žen  a členka Sokola 
podílející se na organizaci kulturních a společenských akcích v obci po vzoru 

rodičů, kteří se vždy aktivně podíleli na životě obce, učitelka ZŠ v dané 
lokalitě), dokonale zná prostředí i většinu občanů Kokonína. 
 

Lenka Tomková – projevuje aktivní zájem o dění v místech, kde žije od 
narození, a podílení se na změnách a inovacích s pozitivním dopadem.     
 

Osadní výbor schvaluje dvouměsíční zkušební dobu pro zájemkyně o 

členství před jejich navržením k doplnění ZM. 

 

6-0-0 

2) Projednání materiálů ZM konaného dne 21. 2. 2019 

Program ZM neobsahuje žádný bod týkající se Kokonína. 

Závěr: Osadní výbor nemá k programu ZM připomínky. 

6-0-0 
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3) Nově podané podněty z ledna 2019  

Větší bezpečnost u fotbalového hřiště – Jan Štol informoval o tom, že 

odbor územního a hospodářského rozvoje MMJN připraví dopravní generel a 
komplexní řešení celé oblasti a radní Jan Zeman prověřuje možnost umístění 
stacionárního radaru. 

Závěr: Osadní výbor žádá termín, kdy bude vyhodnocena možnost 
umístění stacionárního radaru a jako okamžité řešení žádá přemístění 

strážníka MP ke zmíněnému rizikovému přechodu v Kokoníně od 
poptávkového přechodu ve Vrkoslavicích. Zároveň upozorňuje, že 
studie zklidnění dopravy je již dva roky zpracována a měla by být 

k dispozici na radnici u Pavla Kozáka. Podnět ponechává zařazený ve 
své tabulce priorit mezi prioritami 1. 

6-0-0 

 

Zkulturnění ulice Sáňkařská – Jan Štol informoval o vyjádření odboru 

technického MMJN. Tehdejší Odbor správy majetku / Oddělení správy 
komunikací provedlo v minulých letech (cca. 2015-2016) velkoplošnou 
opravu stávající komunikace – ulice Sáňkařské (došlo k pokládce nového 

asfaltového povrchu). Letošní zásah bude posuzován až po aktuální kontrole 
stavu komunikace – jaro 2019.  Zmiňovaná ulice Sáňkařská je v současné 
době nasvětlena – stávajícími sloupy veřejného osvětlení. Záležitost poklopů 

bude prověřena, pravděpodobně se bude jednat o poklopy ve správě a 
majetku SČVK. Horní nezpevněná část komunikace bude vyžadovat PD na 

výstavbu nové konstrukce komunikace a výstavbu prodloužení veřejného 
osvětlení, což řeší Odbor rozvoje / Oddělení investiční výstavby MMJN. 

Závěr: Osadní výbor bere na vědomí a podnět ponechává zařazený ve 

své tabulce priorit mezi prioritami 3. 

6-0-0 
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4) Různé 

Diskuze: 

Na dotaz Josefa Šikoly ohledně chybějící části plotu u křížku před horní 
školou odpovídá Jan Štol, že chybějící část oplocení byla poškozena při 
nutné zimní údržbě technikou TSJ. TSJ po nehodě ihned poškozený plot 

odvezly k opravě a následně dojde k navrácení opraveného plotu zpět na 
místo. 

Paní Zdeňka Květová upozornila v souvislosti s dopravní situací ve městě a 
s ní související bezpečností, že oddělení školství MMJN zpracovalo materiál 
zabývající se parkováním u škol a ten byl předán Pavlu Kozákovi, v současné 

době pověřenému vedením odboru technického MMJN. 

Jana Hamplová upozorňuje OV, že při jednání v sále KD Kokonín je třeba 
používat koberec a nebo si zouvat boty. 

 

OV prodiskutoval otázku své vyhotovené tabulky priorit, projektu kanalizace 

veřejně projednávaného na konci loňského roku v sokolovně a také 
komunikační možnosti, které na jeho lednovém jednání nastínil uvolněný 
člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr 

Klápště. 

Závěr: Osadní výbor na své řádné březnové zasedání žádá termíny 
plnění svých priorit vzešlé z avizovaného projednání u náměstka 

primátora pro rozvoj města Jakuba Chuchlíka. Dále žádá o přesné 
informace a harmonogram v souvislosti s plánovanou výstavbou 

kanalizace a tento materiál žádá také zveřejnit v Jabloneckém 
měsíčníku. Uvolněného člena rady města Petra Klápštěte žádá o 
informaci, jak to bude se stránkami OV Kokonín v rámci městského 

webu. 

6-0-0 

Příští jednání výboru 

Další termíny jednání budou vždy v úterý od 18:00 před jednáním 
zastupitelstva. Pro následující půlrok se jedná o dny: 19. 3., 9. 4., 21. 5., 

18. 6. 
 

zapsal Jan Štol, kontroloval Michal Jakoubě  


