
Memorandum o vzájemné spo|upráci

Město Mnichovo Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí L,2g5 21Mnichovo Hradiště
zastoupené starostou Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D.

Město Bakov nad Jizerou

se sídlem Mírové náměstí 2O8,294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupené starostou Radimem Šimáněm

a

obec kněžmost
se sídlem Na Rynku 5L,29402 Kněžmost

zastoupená starostou lng. Karlem Hlávkou

a

obec klášter Hradiště nad Jizerou

se sídlem Klášter Hradiště nad Jizerou 2,2g415 Klášter Hradiště nad Jizer:ou

zastoupená starostou Jiřím Navrátilem

a

Obec Ptýrov
se sídlem Maníkovice L9,295 01 Ptýrov

zastoupená starostkou Bc. Milenou Koštejnovou

a

Obec Boseň

se sídlem Boseň 45,295 01 Boseň

zastoupená starostkou Hanou Maudrovou

a

Společnost AgroVation Kněžmost k.s.

se sídlem Nádražní LL4,29402 Kněžmost

zastoupená jednatelem společnostl Lucas Horsch



l.

účet memoranda

Signatáři deklarují tímto memorandem vzájemnou spolupráci, jejímž cílem je snížení dopadu

zápachu během aplikace hnojiv na katastrech uvedených měst a obcí.

ll.
předmět memoranda

Předmětem memoranda jsou násJedující konkrétní zásady:

1. Vzájemná informovanost o tématech týkajících se zemědělské půdy, jejího obdě]ávání a

budoucího využívání.

2, Úprava běžné praxe nakládání s tekutými organickými hnojivy- kejdou nebo

lihovarnickými výpalky (dále jen hnojiv):

a. Aplikace hnojiv nebude prováděna při předpovědi počasí slibující v několika dnech za

sebou teploty kolem 30 stupňů Celsia a více. Aplikace bude přerušena v momentě,

kdy teplota reálně překročí 28 stupňů Celsia.

b, Aplikování hnojiv bude probíhat mimo víkendy, svátky. Pokud to bude možné, tak

i mimo dny těmto dnům předcházející. Současně platí, že pokud bude příznivá

předpověd' počasí, kdy se nedá očekávat uýrazný zápach, lze udělat qiimku, ale

společnost bude o tomto kroku veřejně informovat.

c. Aplikace hnojiv bude od 1.5. do 30.9. probíhat s okamžitým zapravováním hnojiva do

půdy. V případě, že se jedná o techniku 2-5 cm do hloubky, bude společnost následně
podmítat ornici do hloubky 10-15 cm (například diskem'či radlicí).

d. Společnost bude vždy informovat veřejnost minimálně 3 dny předem o místě a času

aplikace hnojiv, a to včetně informace, o jaká hnojiva půjde (na jednom veřejném
portá!u - web společnosti, či jiný veřejně dostupný portál).

tll.

závěrečná ustanovení

]_. Města a obce uzavírající toto memorandum si váží přístupu společnosti AgroVation k.s.

a jejích snah o rozumný kompromis mezi ekonomickým a ekologickým přístupem

k obdělávání zemědělské půdy. Zároveň si uvědomují nutnost aplikace hnojiva při

obdělávání polí.



4.

5.

6.

Toto memorandum je moŽné měnit a doplňovat, na základě nabytých zkušeností, a to jen

písemnými dodatky přijatými a podepsanými všemi signatáři.

Memorandum je vyhotoveno v osmi stejnopisech, přičemž každý ze signatářů obdrží

po jednom vyhotovení.

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.

V Mnichově Hradiště dne 27.1,t,20L9

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

Radim Šimáně

oBEc

lng, Karel Hlávka

Na Rynku 51

294 02 Knělmost

Jiří Navrátil

Bc. Milena Koštejnová

Hana Maudrová fuq,.;/.,

tčo: ooz3soz
DĚ: CZ00238íl2::
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Lucas Horsch
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