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Markéta Bobková

Od: Markéta Bobková <marketa.bobkova@trinecko.cz>
Odesláno: 24. ledna 2022 16:33
Komu: 'radim.kozlovsky@trinecko.cz'; 'marketa.bobkova@trinecko.cz'; 

'josef.matera@email.cz'; 'starosta@bystrice.cz'; 'ropice@ropice.cz'; 
'dalibor.pyszko@zstrinec.cz'; 'bura@zsvendryne.cz'; 'skola@zsamskastanova.cz'; 
'reditelka@zsmiru.cz'; 'gierma@seznam.cz'; 'm

Předmět: Řídící výbor MAP Třinec
Přílohy: MAP Aktualizace 2021.pdf; Příloha č. 1 Analytická část aktualizace 2021.pdf; Přiloha 

č. 2 Projekty spolupráce.pdf; Příloha č. 3 Roční akční plán aktualizace 2021.pdf; 
Příloha č. 4 Strategický rámec MAP do roku 2023.pdf

Vážení členové Řídícího výboru, 
 
na konci projektu MAP II v ORP Třinec byla zpracována aktualizace dokumentu MAP, viz přílohy e-
mailu. 
 
 

• MAP Třinec – Podkapitoly obsahující změny jsou vyznačené zeleně. 
 

• Příloha č. 1 – Podkapitoly obsahující změny jsou vyznačené zeleně. Proběhla aktualizace 
tabulek včetně příslušných komentářů, vyjma údajů ze Sčítání lidu, bytů a domů 2011.  

 
• Příloha č. 2 – Beze změn. 

 
• Příloha č. 3 – Podkapitoly obsahující změny jsou vyznačené zeleně. Kapitola 3 Infrastruktura 

zahrnuje všechny projektové záměry platné k 27.10.2020. Od tohoto data nedošlo k žádné 
aktualizaci seznamu investičních priorit. 

 
• Příloha č. 4  - Beze změn v textové i tabulkové části, poslední aktualizace k 27.10.2020. 

 
Vyzývám Vás k připomínkování dokumentů a k hlasování o schválení aktualizované verze. Dokumenty 
můžou obsahovat gramatické chyby. Korektura textu a závěrečné formátování bude vyhotoveno až po 
schválení ŘV z důvodu případného zakomponování připomínek. 
 
V případě, že nemáte k zaslaným dokumentům žádné připomínky, prosím Vás o schválení 
prostřednictvím hlasování per rollam zpětně na tuto e-mailovou adresu do pondělí 31.01.2022 do 
12:00.  
 
Barevně prosím vyznačte u jednotlivých usnesení, zda hlasujete PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE (např. 
viz níže). 
V případě hlasování po termínu nebo nehlasování, bude evidováno jako ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ. 
 
Usnesení č. 01/15/2022 – schválení aktualizace MAP 
Hlasování: PRO, PROTI, ZDRŽEL SE 
 
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
Mgr. Markéta Bobková | Magistrát města Třince 
manažer a administrátor projektu MAP II v ORP Třinec 
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Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, tel. 773 745 389; 558 306 192 
e-mail marketa.bobkova@trinecko.cz, www.trinecko.cz 
 
webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/ 

FB projektu: https://www.facebook.com/mapIItrinec/ 

Všechny informace obsažené v tomto e-mailu, včetně příloh a připojených zpráv, jsou důvěrné a jsou poskytovány výlučně jeho adresátovi a k účelům tímto e-

mailem určeným. Jejich další neoprávněné šíření může zakládat právo na náhradu škody, vzniklou odesílateli. 

 




