
1 
 

Zápis č. K1/2022 
z jednání osadního výboru Kokonín 

ze dne 08. 02. 2022 

Přítomni: Michal Jakoubě - předseda, Petr Horák, Lenka Mynářová, Lenka Tomková, 
Josef Hejtmánek , Zdena Květová, Petra Jakouběová 

 

Omluveni: Jaroslav Novák, Pavel Mrklas, Jitka Baláková, Pavel Mrklas, Jiří Fiala  
Neomluven:   
Hosté: Robert Frosch, Dana Froschová.  
Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 7 
Osadní výbor byl usnášeníschopný. 
Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se 

Program:  
1. Materiály zastupitelstva města 10.2.2022 
2. Situace „ komunikace Dolní ulice „ 
3. Odstavné parkoviště + chodník u IMP 
4. Informace o aktuálním dění v Kokoníně 
5. Zdroj vody na hřbitově v Kokoníně  
6. Různé 

1) Materiály ZM  
Osadní výbor souhlasí se všemi dodanými materiály pro jednání ZM  v tom znění  
tak, jak je obdržel.  
Závěr: Osadní výbor se všemi navrženými usneseními souhlasí 

7-0-0 
2) Situace „komunikace Dolní ulice „  
Předsedu kontatoval pan Černý aby OV projednal situaci a navržená řešení ohledně úprav 
v Dolní ulici v Kokoníně. OV ve spolupráci s hosty, kterých se situace týká i  v emailové 
komunikaci s ostanímy členy sepsal bodově podněty která byly zaslány přímo panu Černému. 

7-0-0 
3) Odstavné parkoviště + chodní u IMP 
OV by rád obdržel informace a plány ohledně probíhajících akcí u IMP a to již plánované odstavné 
parkoviště pro kamiony, tak odsouhlasená studie od IMP o vnitřním uspořádání nového parkoviště pro 
zaměstnance, o kterém byl informován předseda OV na svolané schůzce s vedením IMP.  
 

7-0-0 
 
4) Informace o důležitých akcích v Kokoníně 
OV doporučuje aby město podávalo častěji informace o probíhajících důležitých akcích které se týkají 
části Kokonín. Nejdůležitější jsou samozřejmě informace ohledně dění „ akce kanalizace „ aby  alespoň 
jednou za 3 měsíce byly  podány aktuální informace, které by bylo dobré dát do měsíčníku i na web, OV 
bude na svém webu taktéž publikovat + vytiskne na infotabuli na zastávce v dolním Kokoníně. 
Obdržené informace o Lesoparku byly všem členům zaslány emailem k prostudování. Vzhledem 
k tomu, že to byly jestě „ pilotní „ návrhy, veřejně zatím nebude OV vystavovat, zveřejní, až bude 
finální návrh včetně předběžných termínů zpracování. 

 7-0-0 
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5) Zdroj vody na hřbitově v Kokoníně  
OV doporučuje mírnou úpravu zdroj vody na hřbitově, protože stávajíci stav je v doslova 
ostudném stavu. 

7-0-0 
 

 
6) Různé 
Předseda informoval členy OV o proběhlé schůzce s vedením IMP a jejich plány a  záměry 
ohledně vnitřního uspořádání . Dále všem členům zaslal poslední studie lesoparku a jeho 
následné zpracování. 

 
 
Zapsal Michal Jakoubě 


