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Zápis č. K7/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 10. 9. 2019 

Přítomni: Michal Jakoubě, předseda; Jitka Baláková, Petr Horák, Lenka Mynářová, 
Lenka Tomková, Pavel Mrklas, Petra Jakouběová, Zdeňka Květová, členové; 
Jiří Fiala, člen s hlasem poradním 

 

Omluveni: Jaroslav Novák, Alena Riedlová, Jana Hamplová, členové  

Neomluven:   

Hosté:   

Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 8  
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Podnět na pořízení změny č. 5 Územního plánu Jablonec n. N. 

2. Různé 

1) Podnět na pořízení změny č. 5 Územního plánu Jablonec n. N. 

Osadní výbor souhlasí s dodaným pracovním materiálem pro jednání 

říjnového ZM v tom znění tak, jak ho následně zpracoval Výbor pro územní 
plánování a rozvoj města. 

Závěr: Osadní výbor bere materiál na vědomí a s konkrétními 
navrženými usneseními se bude zabývat na svém příštím jednání, do 
kterého je jako materiál do říjnového ZM z kanceláře tajemníka obdrží. 
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2) Různé 

Diskuze: 

Probíhala diskuze ohledně aktuální situace na městě a OV doufá, že 
nastavená pravidla budou i nadále fungovat (ne-li lépe) s tím, že o změnách, 

které by se měly části Kokonína (potažmo OV jako celků) týkat, bude 
informován. Z dosavadního průběhu byl OV Kokonín spokojen s pozitivním 

postupem. 

Dále OV požaduje informaci, zda platí dohoda, že na městském portálu bude 
„info„ systém požadavků a opovědí od města? Pokud by se tak prozatím 

nestalo, Michal Jakoubě spustí svůj „projekt“, kde budou alespoň prozatím 
informace potvrzené od města (kanalizace, lesopark atd. viz. tabulka priorit 

z minulých jednání)  
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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 říjnu 2019, přesný termín sjedná předseda Michal Jakoubě 
s ostatními členy prostřednictvím elektronické komunikace koncem měsíce 

září 2019. 
 

zapsal Michal Jakoubě 


