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Zápis č. K8/2019 

z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 14. 10. 2019 

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

 

Omluveni: Alena Riedlová, člen.  

Neomluven:   

Hosté:   

Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 10  
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 

Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  

1. Materiály ZM a RM 

2. Inventura podnětů 

3. Nové podněty : Zklidnění dopravy ulice Dalešická / Na svahu, Krajské silnice (zábrany)  

 

 

 

1) 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. 

 10-0-0 

2) Inventura podnětů 

 

OV předkládá doplněnou tabulku podnětů od 1. 1. 2019. Prosíme přesný termín, kdy bude 

spuštěn webový portál (požadavky/odpovědi), jinak jsme schopni portál prozatím spustit sami, 

občané po nás informace neustále v nějaké formě požadují. 

 

10-0-0 

3) Zklidnění dopravy 

Na návrh pana P. by bylo vhodné komplexně řešit situaci v ulici Dalešická / Na svahu, kde si spousta 
lidí zkracuje cestu do centra. Možnost osadit zrcadlem v nepřehledné zatáčce + zbrzďovací pásy + 
jakákoliv možnost zpomalení dopravy, je to zde opravdu nebezpečné, to samé ulice Jasanová ovšem 
tento bod máme již v tabulkách priorit, návaznost bod 2. 

 

Dále na křižovatce Boční / Rychnovská je zcela nevyhovující zrcadlo, je možné instalovat  

nějaké větší? Toto místo je HODNĚ nepřehledné a nebezpečné (Krajská silnice). 
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Na komunikaci Rychnovská křižovatka Na Svahu / Dalešická je již přes 3 měsíce zcela bezdůvodně 
zábrana (zřejmě se tam něco opravovalo), ale toto místo je samo o sobě dost nebezpečné a 
nepřehledné, a tato zábrana tomu moc nepomáhá. 

 

 
 

10-0-0 
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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 listopadu 2019, přesný termín sjedná předseda Michal Jakoubě 
s ostatními členy prostřednictvím elektronické komunikace koncem měsíce 

října 2019. 
 

zapsal Michal Jakoubě 



PRIORITA

1. dopravní situace u dolní Školy, námět pan Fukal, přechod pro chodce,  semafory ? Zpomalovací retardéry ? ( doporučení od odborníka na dopravu ) ( zatím pouze vesty ) 

1.  Dopravní situace Dalešická ulice pokračující přes ulici Na svahu, staré vypracované řešení v příloze.

 

1. Odkanalizování Kokonína ( informace pro občany, celková situace a průběh ) ( www ) 

2. Lesopark ( pokračovaní rozeběhlé akce ) informace pro občany ( www ? ) 

2. Přístřešky na zastávkách pro autobusy  směr centrum - Rychnov

https://www.google.com/maps/@50.7048691,15.1798609,3a,75y,179.51h,78.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-x0vlOQDPlDJ2glv63d8Sw!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@50.7007236,15.1769112,3a,75y,26.91h,80.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1swd3_Dky3i-vk5fb3_zRBmQ!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@50.699256,15.1676696,3a,75y,280.36h,76.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJ_LIWdT0e8MlmMvm0j7lfA!2e0!7i13312!8i6656

https://www.google.com/maps/@50.7038938,15.185421,3a,75y,275.14h,72.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1s52XFQ2Yugd7Sn3w_ILeQJQ!2e0!7i13312!8i6656

2. chodník u IMP ( nevíme jak bude pokračovat rekonstrukce ) 

2. pokračovnání chodníku od

https://www.google.com/maps/@50.7028804,15.1856074,3a,75y,211.85h,76.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1smnTBtieYYeseKt1c5WyD4g!2e0!7i13312!8i6656

až k ulice Šeříková, kde navazuje na chodník ke školce

https://www.google.com/maps/@50.7029578,15.1823096,3a,75y,325.93h,72.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1siqH_ZHhC9bPjJQ6KKW-izQ!2e0!7i13312!8i6656

2. " cesta zkratka " od

https://www.google.com/maps/@50.7040073,15.1842773,3a,75y,83.11h,66.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1svM-REb5aGjUf6h4_OKn_Cg!2e0!7i13312!8i6656

do 

https://www.google.com/maps/@50.7043429,15.1851162,3a,75y,276.67h,73.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-N4lX4BaF_eMiew5Pndm1A!2e0!7i13312!8i6656

který je již v řešení města ( jak to pokračuje ) odprodej pozemku + odkup sousedícího aby se to dalo vést jako cesta k  udržování

2. ulice  Šeříková nebezpečné výtluky na silnici ( oprava ) chodí tam děti ze spodní školy do horní na obědy, spodní škola nemá jídelnu.

2. kanalizace Rychnovská při každém větším dešti, je zde kaluž přes celou zatáčku . Aby nebyl poškozen nově zbudovaný pomník, možná vyřešeno už při revitalizaci

pomníku, nemáme info k projektu  odkanalizovaní v tomto místě

https://www.google.com/maps/@50.704876,15.1781298,3a,75y,7.02h,68.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXZ1zVlg9eOnIJaFYaRJEJg!2e0!7i13312!8i6656

2. Boční ulice ( pokračovní chodníku od IMP )  zjistit jak je to s dotčenými pozemky 193/5 majitele ( město nebo soukromý vlastník, v případě soukr. Vlastníka zjistit ( OV ) 

zda povolí stavbu chodníku 

2. Kaplička dolní Kokonín , převést zpět do vlastnictví města, v dalším kroku možnost revitalizace

https://www.google.com/maps/@50.6991854,15.175743,3a,75y,201.75h,88.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD7Ve-y-kkKilq_BgZ4w5KA!2e0!7i13312!8i6656



2. Zrcadla v ulici boční +  Dalešická

3. Mohelka , po odkanalizování revitalizace toku ( nyní pěna ze Cikautxa, viz. Minulé zápisy ), odpady z některých domácností asi též.

3. Kontejner na oblečení na sběrném dvoře v ulici Dalešická

https://www.google.com/maps/@50.6991854,15.175743,3a,75y,201.75h,88.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD7Ve-y-kkKilq_BgZ4w5KA!2e0!7i13312!8i6656

3. Oprava vyvrácené informační cedule u " Řehořových "

https://www.google.com/maps/@50.6991854,15.175743,3a,75y,201.75h,88.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sD7Ve-y-kkKilq_BgZ4w5KA!2e0!7i13312!8i6656

3. Zkulturnění ulice Sáňkařská


