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Zápis z jednání komise životního prost ředí a zelen ě 
         konané dne 17.8.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od16:00 do 17:00 hodin. 

 
 

Upozorn ění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise, členy 
obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před 
konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 
 
 
Přítomni: Alena Ševců, Jan Vrabec, Luboš Dvořáček, Veronika Zlatušková, Pavel Král, Jana Šťastná, Josef Forst, 
Pavel Svatuška 
Omluveni: Zbyněk Hýzler, Hana Otáhalová, Alena Šimonová    
Nedostavili se: Jan Štrojsa, Luboš Jíleček 
Účast: 61,5%   
 

 
PROGRAM:  
 
Body k jednání nebyly předem stanoveny, jednání komise zahájila předsedkyně v 16 hodin. 
  

1. Úvodem bylo konstatováno, že členové přesto, že vědí a znají termíny jednání komise, se často bez 

omluvy na jednání nedostaví. Docházka je patrná z následující tabulky. 

datum 
přítomn
o 

nepřítomn
o celkem % účast 

28.1. 12 2 14 85,71 

9.3. 11 3 14 78,57 

18.5. 8 6 14 57,14 

17.8. 8 5 13 61,54 
 

2. Na jednáních by komise uvítala trvalou účast zástupce odboru VŽP. 

3. Komise doporučuje radě města z důvodu výhodné nabídkové ceny realizaci zakázky Obnova tůní – Hradec 

z vlastních prostředků města v roce 2016. 

4. Komise doporučuje radě města zahájit přípravu projektu v rámci Nadace Proměny v prostoru bývalého 

letního kina. Komise se chce aktivně podílet na přípravě projektu. 

5. Komise doporučuje radě města prověřit nakládání s hnojivy v nádrži mezi Lhoticemi a Bosní. Provozovatel 

zařízení, Horsch Verwaltungs s.r.o., by měl přijmout opatření k zamezení vzniku a k záchytu emisí 

pachových látek, které se šíří do dalekého okolí. Pokud se nic nestane, dát podnět ČIŽP. 

6. Příští jednání komise bude 5.10.2015 v 16:00 hodin v malé zasedací místnosti radnice. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Král 
Věcná kontrola: Alena Ševců  
   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


