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Zápis č. K4/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 9. 4. 2019 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Lenka Mynářová, Petr Horák, členové  

Omluveni: Petra Jakouběová, Jaroslav Novák, členové; Jiří Fiala, člen s hlasem 
poradním 

 

Neomluveni: Jitka Baláková, Antonín Bobek, Alena Riedlová, Josef Šikola, členové  

Hosté: Zdeňka Květová, Lenka Tomková, Tomáš Kůla, Miroslav Hašek, Jan Štol  

Usnášníschopnost: z celkového počtu členů 9, přítomno 3.  
Osadní výbor byl neusnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Různé 

Přítomní členové osadního výboru se shodli na informativním 

projednání aktuálních témat vzhledem k neusnášeníschopnosti OV. 

 

1) Různé 

Diskuze: 

Michal Jakoubě a Jan Štol informovali přítomné o průběhu schůzky 

s náměstkem Jakubem Chuchlíkem nad podněty OV Kokonín a jeho 
tabulkou priorit. 

 

Přítomní hosté Tomáš Kůla a Miroslav Hašek upozornili na neutěšenou 
situaci s dopravou kamiónů v ulici Krkonošské, které zde jezdí především do 

BTV. Jezdí jich zde hodně a jezdí rychle. Navrhují zde zklidnění dopravy 
snížením rychlosti a umístěním radaru. Řešením by mohl být také ostrůvek 
uprostřed komunikace a nařízení rychlosti 30 km/hod. Na hodně malé části 

nařízená rychlost 30 km/hod. je, řešením by mohlo být její nařízení na celý 
rizikový úsek a nebo případně vést dopravu výhradně přes Rychnovskou 
ulici. U silnice nejsou chodníky a přitom zde jezdí poměrně dost rodičů 

s kočárky. Vhodná by byla celková humanizace. Silnice je LK a nedávno 
prošla svou rekonstrukcí, ovšem již nyní je po velmi krátkém čase opět 

značně zdevastována. Z toho vzešel apel na případnou reklamaci stavby a 
upozornění na selhání stavebního dozoru. V souvislosti s ulicí Krkonošskou 
přidali diskutující též upozornění na stejně špatný stav ulice Letní. Přítomní 

členové osadního výboru navrhují zařadit tento problém do své tabulky 
priorit č. 2 a předat k dalšímu možnému řešení Dopravní komisi města. 

 

Dalším diskutovaným tématem byl most na konci Tyršovy stezky u 
Termotronu. Kamiony zde při odbočování z Rychnovské ulice vytrhaly 

patníky.  
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Tomáš Kůla s osadním výborem přišel prodiskutovat svůj návrh na změnu 

Územního plánu v souvislosti s výrobní společností Cikautxo. U stávajícího 
ÚP Liberecký kraj povolil v tomto území změnu na průmysl z původní drobné 
výroby. Z toho vyplynul dotaz na možnost zpětného napadnutí změny ÚP 

především s ohledem na životní prostředí a také blízkost školy. Z této 
diskuze vyplynul i požadavek přítomných členů OV na možnost dostávat na 

vědomí OV vždy předem veškeré podněty ke změnám ÚP v jeho působnosti. 

 

Dalším výstupem z diskuze je dotaz, jakou má běžný občan možnost ovlivnit 

a bránit se vzniku ubytoven pro nepřizpůsobivé? 

 

Přítomní také upozornili na opakující se výpadky elektrického proudu 

v Kokoníně! 

 

Přítomní členové OV žádají město o zaslání projektu na humanizaci 
přechodu u dolní školy, která je podle výstupu z projednávání podnětů u 
náměstka Jakuba Chuchlíka plánována na září letošního roku, pro 

konzultaci během řádného jednání osadního výboru. 

 

Dalším z podnětů vzešlých z diskuze je stav nezpevněné plochy u vietnamské 

prodejny potravin v sousedství okružní křižovatky. Původně zamýšlený 
trávník je zde silně rozbahněný a bylo by dobré s aktuální podobou něco 

udělat. 

 

Příští jednání výboru 

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

zastupitelstva. Pro následující měsíce se do konce pololetí jedná o dny: 21. 
5. a 18. 6. 

 

zapsal Jan Štol, kontroloval Michal Jakoubě  


