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Mesto Mníšek pod Brdy
Dobríšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Zápis místní komise mesta Mníšek pod Brdy
o výsledku hlasování v místním referendu,
konaném dne 17.5.2013
Ve meste Mníšek pod Brdy se konalo dne 17.5.2013 místní referendum. Zastupitelstvo
mesta Mníšek pod Brdy, na jednání c.14, konané dne 20.3.2013, referendum vyhlásilo dle
zákona 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmene nekterých zákonu, stanovilo dobu a
místo konání referenda.
Zastupitelstvo mesta Míšek pod Brdy svým usnesením c.7/14/2013 schválilo dve otázky:

Otázka C. 1
Souhlasíte s premenou stávajícího prekladište komunálních
odpadu v areálu UVR na
mechanickou trídírnu a biologickou úpravnu techto odpadu?

Otázka C. 2
Souhlasíte s tím, aby na území mesta Mníšek pod Brdy mohlo být realizováno
které umožní spalování odpadu?

Pocet hlasovacích okrsku v obci:

zarízení,

-5 -

Pocet okrskových komisí, které predaly výsle~ek hlasování:

-5-

I.
Pri hlasování a zjištování
stížnosti nebo oznámení.

Pri hlasování a zjištování
nebo oznámení.

výsledku

hlasování ~/

výsledku hlasování ~/

nebyly

okrskovým

komisím podány

nebyly místní komisi podány stížnosti
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'11.

Byly zjišteny

níže uvedené výsledky

hlasování:

6
3
9
25
Celkový pocet oprávnených osob zapsaných v obci
Celkový
kterým
byly
Celkový pocet
pocet oprávnených
odevzdaných osob,
úredních
obálek

Otázka

c. 1

Souhlasíte s premenou stávajícího
mechanickou trídírnu a biologickou

prekladište komunálních
odpadu v areálu UVR na
úpravnu techto odpadu?

624
O
7
3
Celkový
pocet platných hlasu, otázka c.1

Otázka

1

31

1 1

8

c. 2

Souhlasíte s tím, aby na území mesta Mníšek pod Brdy mohlo být realizováno
které umožní spalování odpadu?

427O1
Celkový
pocet platných hlasu, otázka c.2
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zarízení,
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III.
Strucný obsah oznámení a stížností, které byly podány místní komisi, usnesení, která
komise prijala, a jejich strucné zduvodnení:

Komisi nebyly podány žádná oznámeni ani stížnosti

Jméno a príjmení clena komise, který se po urcitou dobu neúcastnil jejího jednání a duvod a
doba jeho neúcasti:

Všichni clenové místní komise byli prítomni po celou dobu jednání.

Z celkového poctu -3- clenu místní komise s právem hlasovat jsou v dobe vyhotovení zápisu
prítomni -3- clenové, tj. nadpolovicní vetšina.

Dále byli prítomni:

•

zapisovatel

Zápis byl precten za úcasti nadpolovicní vetšiny clenu místní komise s právem hlasovat a
schválen nadpolovicní vetšinou clenu komise, což clenové komise stvrzují svými podpisy.

predseda komise:

Pavla Petríková

podpis

clen komise:

Lucia Vilimovská

podpis

clen komise:

Martina Majerová

zapisovatel komise:

Miloš Navrátil
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