
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. dubna 2012 č. 263 

 
o změně usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních 

komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických 
škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a  

v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 
 
 
 

             Vláda 
 

             I. mění usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování 
meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se 
řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v 
Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 
tak, že se 
 
                1. v příloze č. 1 - Složení meziresortní komise pro řešení ekologických škod 
vzniklých  před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a 
v Karlovarském kraji 
 
nahrazují slova „Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.“ slovy „Ing. Dušan Havel“, 
 
                2. v příloze č. 2 - Složení meziresortní komise pro řešení revitalizace 
Moravskoslezského kraje,  
 
nahrazují slova „RNDr. Petr Vohnout“ slovy „Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.“, 

a slova „Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.“ slovy „Ing. Radim Mžyk“, 
 
                    c) v příloze č. 3 - Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek podaných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, 
 
nahrazují slova „RNDr. Petr Vohnout“ slovy „Ing. Jan Suchý“, 
 
 
 
 



 

 

 
 
                    d) v příloze č. 4 - Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského 
kraje, 
 
nahrazují slova „RNDr. Petr Vohnout“ slovy „ Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.“, 

slova „Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D.“ slovy „Ing. Antonín Taufer, CSc.“, 

a slova „Ing. Tomáš Sklenář“ slovy „RNDr. Lubomír Horáček“; 
 
            II. souhlasí se složením  
 
                1. aktualizované meziresortní komise pro řešení ekologických škod 
vzniklých  před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a 
v Karlovarském kraji, ve složení uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, 
 
                2. aktualizované meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravsko-
slezského kraje, ve složení uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
 
                3. aktualizované hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
podaných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji, ve složení uvedeném 
v příloze č. 3 tohoto usnesení, 
 
                4. aktualizované hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na přípravu a realizaci prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, 
ve složení uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministru průmyslu a obchodu zabezpečit činnost aktualizovaných 
meziresortních komisí, uvedených v bodě II/1,2 tohoto usnesení, 
 
                2. ministru financí zabezpečit činnost aktualizovaných hodnotících komisí 
pro posouzení a hodnocení nabídek uvedených v bodě II/3,4 tohoto usnesení.  
 
Provedou: 

ministři financí, 
průmyslu a obchodu  
 
Na vědomí: 

hejtmanka Ústeckého kraje,  
hejtmani Karlovarského kraje,  
Moravskoslezského kraje a  
Jihomoravského kraje 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 



 

 

  


