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Zápis z 11. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 18. 4. 2018 od 15.00 hodin v terénu  

Datum příštího jednání: 23. 5. 2018 od 15.00 hodin v terénu 

Místo jednání: Knejzlíkovy sady, čekyňský kopec…  

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 
Pavel Juliš 
 

Předseda, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 Libor Pokorný Spolek Predmostenzis, z. s. 

 Svatava Doupalová 
Výbor pro místní část 

Předmostí 

 Ing. Alice Kutálková 
Komise životního prostředí 

 

 RNDr. Václav Karabina 
Komise životního prostředí 

 

omluvena Ing. Hedvika Hubáčková 
 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 
Ing. Hana Mikulová 
 

Odbor řízení projektů a 

investic 

 
Mgr. Miroslava Švástová 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 
Danuše Vojtíšková 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Bez práva hlasovat Daniela Novotná organizační pracovník 

Omluveni:  

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Pěškobus – konkrétní zpřesnění zastávek (obsah stanovišť; souřadnice, metry, kroky) 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 
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1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal, na místě setkání v Hájíčku zahájil schůzi komise, konstatoval, že 

je přítomno 8 členů s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná.  

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem. Dotázal se, zda má někdo doplňující 

návrh. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto dal o předloženém návrhu hlasovat.   

 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
 

3. Pěškobus – konkrétní zpřesnění zastávek (obsah stanovišť; souřadnice, metry, 

kroky…) 

 

Předseda uvedl, že s ohledem na dohodu na minulé schůzi se v souladu s mapkou trasy 

Pěškobusu provede upřesnění obsahu stanovišť a bude provedeno souřadnicové zaměření 

jednotlivých zastávek a stanovení počtu kroků a metrů od zastávky k zastávce. 

 

Následovala práce členů komise v terénu, jednotlivé veličiny byly zaneseny do podkladové 

mapky. Byla zaměřena modrá trasa s tím, že na dalších trasách se bude pokračovat na příští 

schůzi komise.  

 

 

4. Různé, podněty, náměty 

 

V tomto bodě nezazněly žádné informace. Bylo vytipováno místo na výsadbu jabloně 

jadrničky k výročí republiky.  

 

 

5. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 

 


