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Zápis č. K6/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 18. 6. 2019 

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

 

Omluveni: Petra Jakouběová, Alena Riedlová, členky  

Neomluven: Antonín Bobek, člen  

Hosté: Pavel Mrklas, Jan Štol  

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

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Pomník Boží muka z roku 1866 

2. Projekt dopravního zklidnění  

3. Revitalizace zastávek MHD 

4. Materiály ZM a RM 

5. Různé 

Osadní výbor schvaluje program jednání. 

6-0-0 

1) Pomník Boží muka z roku 1866 

Návrh opravit, zrevitalizovat, zkulturnit pomník Boží muka z roku 1866 
v Jasanové ulici. Oživit to jako bod jednání, ověřit u pana Hujera, v jakém je 
vše stádiu.     

Závěr: Osadní výbor žádá o prověření aktuálního stavu věci na OSŽP 
MMJN. 

6-0-0 

 

2) Projekt dopravního zklidnění 

Osadní výbor žádá do zhotoveného projektu zklidnění obytných zón, který by 
měl být na radnici, doplnit úsek od Jasanové ulice ke školce o menší úsek od 

křižovatky Rychnovská x Na Svahu kolem ulice Dolní (p. Pobříslo). 
Závěr: Osadní výbor žádá město o doplnění popisovaného úseku do 
zhotoveného projektu zklidnění obytných zón a o jeho následné celkové 

posouzení Dopravní komisí. 
6-0-0 

3) Revitalizace zastávek MHD  

Osadní výbor upozorňuje na potřebu oprav zastávek MHD. Vybízí 
k pokračování započaté obnovy zastávek MHD na území Kokonína mezi 

Jabloncem nad Nisou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou. V rámci této 
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avizované obnovy zatím došlo k opravě dvou zastávek - u IMP a u sokolovny, 
tím však další aktivity ustaly a bylo by třeba v této činnosti pokračovat.  

Závěr: Osadní výbor žádá o pokračování v obnově zastávek MHD na 
území své působnosti. 

6-0-0 

4) Materiály ZM a RM 

Osadní výbor souhlasí se všemi dodanými materiály pro jednání ZM i RM 
v tom znění tak, jak je obdržel. 

Závěr: Osadní výbor se všemi navrženými usneseními souhlasí. 

6-0-0 

 

5) Různé 

Diskuze: 

Diskutován byl problém černých skládek. K řešení byla doporučena aplikace 

Lepší Jablonec. 

V diskuzi padl také dotaz na projekt Lesoparku, konkrétně v jakém se 
aktuálně nachází stavu? 

Projednána byla též otázka možnosti zřízení hromadné e-mailové adresy OV 
Kokonín, kterou by osadní výbor uvítal. 

Závěr: Osadní výbor žádá město o informaci, jak pokračuje projekt 

Lesopark Kokonín a zároveň o zřízení hromadné e-mailové adresy 
ovkokonin@mestojablonec.cz, na kterou by byli napojeni všichni platní 

členové. Pro řešení černých skládek bude využívat aplikaci Lepší 
Jablonec a bude o této aplikaci šířit osvětu i mezi obyvatele Kokonína. 

6-0-0 

 

Příští jednání výboru 

Osadní výbor Kokonín se bude i nadále scházet v KD Kokonín, bude-li to 

vzhledem k situaci ohledně nájemní smlouvy možné. Další zasedání plánuje 
v měsíci září 2019, přesný termín sjedná předseda Michal Jakoubě 

s ostatními členy prostřednictvím elektronické komunikace koncem měsíce 
srpna 2019. 
 

zapsal Jan Štol, kontroloval Michal Jakoubě  

mailto:ovkokonin@mestojablonec.cz

