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Zápis č. K5/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 21. 5. 2019 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Jitka Baláková, Petra Jakouběová (do bodu 2), 
Petr Horák, Lenka Mynářová, Jaroslav Novák, Alena Riedlová, členové; Jiří 
Fiala, člen s hlasem poradním 

 

Neomluveni: Antonín Bobek, Josef Šikola, členové  

Hosté: Jana Hamplová, Pavel Mrklas, Lenka Tomková, Jan Pobříslo, Jan Štol  

Usnášníschopnost: z celkového počtu členů 9, přítomno 7.  
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Doprava před budovou dolní ZŠ 

2. Projekt dopravního zklidnění  

3. Revize účasti řádných členů a rozhodnutí o doplnění nových členů z řad zájemců o členství 

4. Pozvánky a novinky (Různé) 

Osadní výbor schvaluje program jednání. 

7-0-0 

1) Doprava před budovou dolní ZŠ 

Návrh udělat z protilehlé stezky pěší zónu, čímž by se mohl před školou 

vybudovat přechod. U nejbližšího přechodu u zastávky MHD před 
sokolovnou se nárazově již strážník MP objevuje, ale vzhledem k rizikovému 
úseku je četnost těchto kontrol malá. Základní škola by mohla udělat 

průzkum dopravy žáků do ZŠ.     
Závěr: Osadní výbor žádá svůj návrh předat jako podnět k projednání do 

Dopravní komise, na své příští zasedání žádá o přítomnost ředitele MP 
Romana Šípka nebo jeho zástupce Michala Švarce a Oddělení školství, 
kultury a sportu MMJN o zvážení návrhu školního průzkumu dopravy 

svých žáků k výuce. 

7-0-0 

 

2) Projekt dopravního zklidnění 

Jaroslav Novák informoval o již hotovém projektu, který řeší zklidnění 

obytných zón, který navrhla a odsouhlasila minulá dopravní komise již 
zhruba před 5 lety. Od té doby prý leží na dopravním oddělení MMJN. Podle 
jeho názoru obsahuje zápis z jednání v KD se zástupci města, které proběhlo 

7. května 2019, zkreslené informace. Dle jeho informací se značky Průjezd 
zakázán demontovaly proto, že jejich dodržování bylo legislativně skoro 

nemožné vymáhat, navíc do ulice Na Svahu ústily další ulice, kde značky 
umístěny nebyly. Z praxe ví, že podstatná část účastníků silničního provozu 
značky Průjezd zakázán na vjezdu z Rychnovské (z obou stran) do jmenované 

ulice respektovala a provoz byl podstatně klidnější než v současnosti. Na 
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základě podnětu OV vypracovala dopravní komise řešení (viz příloha), které 
bylo občany většinově přijato souhlasně. Proběhly i dvě podpisové akce, kdy 

výsledky ankety byly předány panu Kozákovi. V dalších letech bylo na 
setkáních s primátorem v KD interpelováno, dostalo se vždy odpovědi, že se 
na uvedeném řešení pracuje. Proběhla i připomínka pana Kozáka, že se mu 

zdá podpisů málo, na dotaz, kolik podpisů je potřeba, že je dodáme, nikdy 
nereagoval. Po další urgenci se svolalo místní šetření, kde byl přítomen i 

dopravní inženýr, pan Kozák, pan Jiří Vanca a Jaroslav Novák. Zástupce 
města a dopravní inženýr se snažili místní vmanipulovat do řešení pomocí 
jednosměrných ulic. Ti však požadovali původní řešení, ale domluvilo se, že 

dostanou náčrtek jednosměrného řešení a nechají posoudit občany, kterých 
se uvedená záležitost hlavně týká, tedy přímo bydlící na inkriminované ulici. 
Dalešickou ulici vůbec neřešili. Nedávno, téměř po dvou letech, se OV 

prostřednictvím pana Štola dostal do ruky projekt, neví za kolik zbytečně 
vynaložených peněz, vypracovaný panem inženýrem, kdy s tímto řešením 

zásadně nesouhlasí! Prosí tedy o otevření řešení původního návrhu tak, aby 
se co možná nejvíce zamezilo tranzitnímu využití ulice Na Svahu a Dalešické. 
Závěr: Osadní výbor žádá město o prověření popisovaného zhotoveného 

projektu zklidnění obytných zón a o jeho posouzení Dopravní komisí při 
jejím zasedání 19. 6. 2019. 

7-0-0 

3) Revize účasti řádných členů a rozhodnutí o doplnění nových 
členů z řad zájemců o členství  

Na základě platných Zásad zakládání osadních výborů navrhuje OV Kokonín 
zastupitelstvu města dovolit do jeho řad na základě osvědčení ve stanovené 
zkušební době nové členy Janu Hamplovou, Pavla Mrklase, Zdeňku 

Květovou a Lenku Tomkovou. Zároveň na základě revize docházky řádných 
členů mu nezbývá než navrhnout zastupitelstvu města na základě 

opakujících se neúčastí jednání výboru bez omluvy odvolání členů Antonína 
Bobka a Josefa Šikoly.  

Závěr: Osadní výbor souhlasí s podaným návrhem na obměnu svých 

členů podle platných Zásad zakládání osadních výborů přijatých 
zastupitelstvem města 21. 2. 2019 Usnesením ZM/34/2019. 

6-0-0 

 

4) Různé 
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Diskuze: 

Jan Štol informoval členy OV o skutečnosti, že požadovaný článek 

v červnovém čísle Jabloneckého měsíčníku nebude v původně plánovaném 
rozsahu, neboť dodaný materiál v podobě tabulky priorit nelze v současnosti 
úplně využít. Stávající formát JM nabízí spíše noviny než časopis s 

tabulkami. 

V diskuzi padl také dotaz na okružní křižovatku v Kokoníně, která je 

dočasně opravena asfaltem, ale tato dočasnost již trvá zhruba 2 roky. Měly 
by zde být po zmiňovaném dočasném řešení umístěny dlažební kostky. 

Závěr: Osadní výbor žádá město o prověření situace a o informaci, zda 

skutečně k osazení dlažebními kostkami dojde a kdy. 

6-0-0 

 

Příští jednání výboru 

Další termín jednání bude opět v úterý od 18:00 před jednáním 

zastupitelstva. Pro následující měsíc se tudíž jedná o 18. 6. 2019. 
 

zapsal Jan Štol, kontroloval Michal Jakoubě  


