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Zápis z 9. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 18. – 21. 1. 2022 

Čas:  

Téma: Korespondenční hlasování PS2 Místo:  

Účastníci: Ferber Petr, Fiedler Jiří, Harišová Petra, Javůrková Erika, Kafka Jan, Kuthanová Jana, Loskot Pavel, 
Marková Lenka, Míča Miroslav, Mrózková Kateřina, Počtová Hana, Rak Libor, Raková Jaroslava, Slavík 
Ondřej, Strouhal Jiří, Svatošová Hana, Šimánek František, Škařupová Blanka, Ulrichová Petra  

Přílohy: IŘ_adaptační opatření_revize, IŘ adaptační opatření_čistopis 

Dne 18. 1. 2022 byli členové PS2 ITI Životní prostředí a veřejná prostranství e-mailově osloveni s žádostí o 

korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 18. - 21. 1. 2022, a to z důvodu potřeby schválení návrhu 

integrovaného řešení „Adaptační opatření“.  

Do hlasování byli zapojeni pouze stálí členové PS2 ITI, a to dle Jednacího řádu pracovních skupin ITI, Článek 

V: Korespondenční hlasování. Do hlasování se ve stanoveném termínu zapojilo 9 z 19 stálých členů. Dle bodu 

5.5 Jednacího řádu pracovních skupin ITI se má za to, že pokud se člen pracovní skupiny nevyjádří ve lhůtě 

stanovené tematickým koordinátorem, má se za to, že hlasuje pro navržené usnesení. V případě, že se člen PS ve 

lhůtě stanovené tematickým koordinátorem nevyjádří a zároveň tematický koordinátor vyhodnotí, že se 

rozhodnutí přímo týká osobních zájmů daného člena či zájmů organizace, již tento člen zastupuje, má se v rámci 

hlasování za to, že se tento člen rozhodování v daném bodě nezúčastnil. 

 

Hlasování se týkalo následujícího bodu: 

1) Schválení integrovaného řešení „Adaptační opatření“ 

- Popisná část integrovaného řešení (IŘ) „Adaptační opatření“ byla upravena na základě zaslaných 
připomínek. Schéma IŘ (včetně výčtu projektů), které bylo představeno na 8. jednání PS2 ITI Životní 
prostředí a veřejná prostranství dne 6. 12. 2021, zůstalo nezměněno. 

  
            USNESENÍ PS2 ITI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 9/1: 

Pracovní skupina 2 (Životní prostředí a veřejná prostranství) schvaluje návrh integrovaného řešení „Adaptační opatření“ 
a doporučuje nositeli ITI jeho předložení na nejbližším jednání Řídicího výboru. 

 
 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
SCHVÁLENO 

  

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsala: Marie Nevrklová 


