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Zápis ze 19. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference pro území 

Středočeského kraje 

Název 19. korespondenční hlasování Regionální stálé konference 

Datum 27. září - 7. října 2022  

Účastníci viz hlasovací listina 

Přílohy zápisu Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území  

Hlasovací listina  

 

 

Úvod 

Dne 27. 9. 2022 byla členům Regionální stálé konference rozeslána prostřednictvím elektronické pošty 

výzva k písemnému projednání a korespondenčnímu elektronickému hlasování, čímž bylo zahájeno 

korespondenční hlasování. Zároveň byly rozeslány podkladové materiály.  

 

Bod: Schválení vymezení území, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 

02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto území bude odpovědný 

za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů (ORP Slaný, žadatel Přemyslovské střední Čechy 

o.p.s.) 
 

Příloha: Stanovisko Regionální stálé konference Středočeského kraje 

 

Návrh usnesení č. 2-1/KH/2022/RSK: RSK Středočeského kraje schvaluje Stanovisko 

Regionální stálé konference k vymezení území, které nebude pokryto projektem MAP III z 

výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto území bude 

odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů (území ORP Slaný, žadatel Přemyslovské 

střední Čechy o.p.s.). 

 

Závěr 

Dne 7. 10. 2022 bylo ukončeno korespondenční hlasování Regionální stálé konference. 

   

Výsledek korespondenčního hlasování: z 22 členů hlasovalo 17 členů. 

 

Číslo návrhu 

Hlasování 

(PRO/PROTI/ 

ZDRŽUJI SE) 

Poznámka 

Návrh usnesení č. 2-1/KH/2022/RSK 16/0/1 Návrh usnesení byl přijat. 
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Příloha: 

 Hlasovací listina 

 

 

Schválené usnesení: 

 

Usnesení č. 2-1/KH/2022/RSK: RSK Středočeského kraje schvaluje Stanovisko 

Regionální stálé konference k vymezení území, které nebude pokryto projektem MAP 

III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto 

území bude odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů (území ORP Slaný, žadatel 

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.). 

 

Zapsala: Ing, Michala Mácová, koordinátor Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje 

 

Zápis schválila: Mgr. Petra Pecková, hejtmanka, předsedkyně Regionální stálé konference pro území 

Středočeského kraje 

 

 

Dne: 

 

 

Podpis: 
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