Zápis č. K2/2022
z jednání osadního výboru Kokonín
ze dne 15. 03. 2022
Přítomni:

Michal Jakoubě - předseda, Petr Horák, Lenka Mynářová, Lenka Tomková,
Josef Hejtmánek , Zdena Květová, Petra Jakouběová, Pavel Mrklas,Jana
Hamplová ,Jitka Baláková, Jiří Fiala
Jaroslav Novák

Omluveni:
Neomluven:
Hosté:
Usnášeníschopnost: z celkového počtu členů 11, přítomno 10
Osadní výbor byl usnášeníschopný.
Forma zápisu výsledku hlasování: pro – proti – zdržel se

Program:
1.
2.
3.
4.

Materiály zastupitelstva města 17.3.2022
Situace „ komunikace Dolní ulice „
Akce „ Lesopark „
Kanalizace Kokonín

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

10-0-0
2) Situace „komunikace Dolní ulice „
Po oslovení OV panem Drápalem z ČSOP, abychom znovu probrali možnosti změny plánu o
rozšíření chodníku a dalších úprav jsme se po výźájemné dohodě usnesli, že vzhledem
k nastaveným mantinelům, nezbývá nic jiného, než s navrhovaným řešením souhlasit. OV
doporučuje zvážit omezení rychlosti na 20km/h popřípadě ceduli obytná zóna.

10-0-0
3) Lesopark
OV požaduje informaci, kdy bude vydáno uzemní rozhodnutí, pokud již není.
Dále OV DOPORUČUJE na chystané setkáni s občany dne 17.5. pozvat paní architektku
Klápšťovou, aby mohla představit projekt lesoparku, na kterém se občané na vícero sezeních
podíleli.

10-0-0
4) Kanalizace Kokonín
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. Dále OV
prosí aby na stránkách města v kolonce o kanalizaci byly odstraněny informace o OV a jeho zapojeni.
OV pomáhal v začátku s roznosy a kontakty atd., nyní to již není aktuální

10-0-0
Zapsal Michal Jakoubě
1

