
 

 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh,  
IČ: 48428311 

Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505,  

e-mail: miz@muzabreh.cz 

 

Záznam jednání 
 

Poradenský den Mikroregionu Zábřežsko     1/07                                                                     

konaný dne 30. 1. 2007, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 
 

 

Jednání zahájeno v 13:00 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina  

Počet stran: 4 

 

 Program: 

1. zahájení a seznámení účastníků s projektem Strategie rozvoje Zábřežska pro období 2007 – 
2013 (Ing. Bartošová) 

2. Informace KÚOK Odboru životního prostředí a zemědělství: odběry povrchových a 

podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových příp. 
podzemních (Mgr.Haluzíková) 

3. Informace MěÚ Zábřeh, Stavební úřad, o novém stavebním zákoně (Ing. Hloch) 

4. Informace Sociálního odboru MěÚ Zábřeh: nové zákony v sociální oblasti (ved.odd.hmotné 

nouze p.Michalčíková a ved.odd.sociálních služeb p. Bc. Skálová) 
5. Základní povinnosti a práva starostů při krizových situacích (Ing. Kuruc) 

6. Informace MěÚ Zábřeh, oddělení majetkoprávní 

7. Informace Ministerstva vnitra (Mgr. Němec ) 
8. Představení programu LEADER a činnosti místních akčních skupin (MAS) (PaedDr. 

Sojáková, p. Winter) 

 
 

1. Zahájení a seznámení účastníků s projektem Strategie rozvoje Zábřežska pro období 

2007 – 2013 

 
Ing. Bartošová seznámila účastníky s akcí mikroregionu, která je zaměřena na vypracování Strategie 

rozvoje Zábřežska pro období 2007 – 2013. Pro financování tohoto projektu je podána žádost do 

Programu obnovy venkova 2007, vyhlašovatel Olomoucký kraj. Termín podání žádostí je do 
14.2.2007 s tím, že výsledky hodnocení budou žadatelům oznámeny v průběhu měsíce dubna 2007. 

 

 

2. Informace KÚOK Odboru životního prostředí a zemědělství: odběry povrchových a 

podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových příp. 

podzemních 

 
Mgr. Haluzíková z KÚOK seznámila  účastníky s ustanovením § 8  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a  o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Informace naleznete 

v příloze č. 1 k tomuto zápisu. 
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Účastníci obdrželi propagační materiály vydané Ministerstvem životního prostředí spojené 

s probíranou problematikou (letáky, kalendáře, bloky). 

 
Kontakt: Mgr. Lucie Haluzíková 

 Krajský úřad Olomouckého kraje 

              Odbor životního prostředí a zemědělství 
              Oddělení vodního hospodářství  

              Jeremenkova 40a 

             779 11 Olomouc 

             Tel: 585 508 406 
             Fax: 585 508 424 

             e-mail: l.haluzikova@kr-olomoucky.cz 

  
 

příloha č.1  Nakládání s vodami – úprava – zpracovala Mgr. Haluzíková 

 
 

3. Informace MěÚ Zábřeh, Stavební úřad, o novém stavebním zákoně 

 
Vedoucí Odboru správního, Městský úřad Zábřeh, Ing. Hloch, seznámil účastníky s vybranými 

ustanoveními nového Stavebního zákona s platností od 1.1.2007. Upozornil na skutečnost, že obce, 

pokud se nejedná o Obecné stavební úřady, nemohou vyřizovat ohlášení stavebníků. 
 

Obce spadající pod příslušnou ORP mají povinnost odkazovat stavebníky na příslušný Obecný 

stavební úřad. Současně doporučil předat pomocí předávacího protokolu svou stavební agendu na 

stavební úřad v Zábřehu. 
 

Ing. Hloch doporučuje, aby stavební komise zřízené obcemi zůstaly zachovány a plnily kontrolní a 

poradní činnost vůči obyvatelům. 
 

V souvislosti s platným stavebním zákon Ing. Hloch upozornil, že důvodem pro zamítnutí žádosti 

podaní na stavební úřad je i její špatné vyplnění. Doporučuje vždy před podáním žádosti  konzultovat 

s pracovníky stavebního úřadu formální i věcné vyplnění. 
 

Kontakt: Ing. Vlastimil Hloch 

 Městský úřad Zábřeh 
              Odbor správní 

              Masarykovo nám. 510/6 

 789 01  Zábřeh 
              Tel: 583 468 236 

              Fax: 583 416 505 

              e-mail: hloch@muzabreh.cz 

 
 

4. Informace Sociálního odboru MěÚ Zábřeh: nové zákony v sociální oblasti 

 

 p. Michalčíková, ved.odd.hmotné nouze MěÚ Zábřeh: 

 

Přednášející  poskytla účastníkům velmi stručné informace o poskytování dávek pomoci v hmotné 

nouzi, zákonu o existenčním minimu a o příspěvku na živobytí. U uchazečů, kteří žádají o příspěvek 
na živobytí, příslušný úřad v souladu s platnou metodikou bude vyžadovat i potvrzení obce, že 

uchazeči nemůže nabídnout levnější bydlení. 

 

Kontakt: Michalčíková Libuše 
  Městský úřad Zábřeh 

mailto:l.haluzikova@kr-olomoucky.cz
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              Oddělení hmotné nouze 

              Nám. Osvobození 15 

 789 01  Zábřeh 
              Tel: 583 468 113 

              Fax: 583 416 403 

              e-mail: michalcikova@muzabreh.cz 
 

 Bc. Skálová, ved.odd.sociálních služeb MěÚ Zábřeh 

 

Přednášející poskytla účastníkům informace o příspěvku na péči a druzích poskytovaných sociálních 

služeb. Více naleznete v příloze č. 2 k tomuto zápisu. 
 

Obě přednášející upozornily na problémy spojené s aplikací samotného zákona, který je platný od 

1.1.2007, a s aplikací systému výplaty sociálních dávek v počítačích. Požádaly účastníky o 
shovívavost v procesu vyřizování žádostí. 

 

Kontakt: Bc. Pavla Skálová 
 Městský úřad Zábřeh 

 Oddělení sociálních služeb 

              Nám. Osvobození 15 

 789 01  Zábřeh 
              Tel: 583 468 236 

              Fax: 583 416 403 

              e-mail: skalova@muzabreh.cz 
 

příloha č. 2  Informace k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

 

5. Základní povinnosti a práva starostů při krizových situacích 

 

Ing. Kuruc, referent krizového řízení MěÚ Zábřeh, informoval účastníky o právech a povinnostech 
starostů obcí při řešení krizových situací. Bližší informace naleznete v příloze č. 3 k tomuto zápisu. 

 

Kontakt: Ing. Michal Kuruc 
 Městský úřad Zábřeh 

 Oddělení provozu a krizového řízení 

              Nám. Osvobození 15 

 789 01  Zábřeh 
              Tel: 583 468 147 

              Fax: 583 416 403 

              e-mail: kuruc@muzabreh.cz 
 

V souvislosti se zpracováním plánů požární ochrany a bezpečnosti práce mohou starostové 

kontaktovat p. Miroslava Hurtu, který zajišťuje technicko – organizační činnost v požární ochraně a 
BOZP. 

 

Kontakt: Miroslav Hurta        

              Rudolfov 1561/33 
              789 01 Zábřeh 

              tel.: 583 414 016 

  mobil: 776 136 587 
 

příloha č. 3  Základní povinnosti a práva starostů při krizových situacích 

 

 

mailto:l.haluzikova@kr-olomoucky.cz
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6. Informace MěÚ Zábřeh, oddělení majetkoprávní 

 

Bc. Badalová, pracovnice odd. majetkoprávního poskytla účastníkům informace o možnosti vyžádat si 
výpis z katastru nemovitostí ne MěÚ v Zábřehu. Bližší informace v příloze č. 4 k tomuto zápisu. 

 

Kontakt: Bc. Jana Badalová 
 Městský úřad Zábřeh 

              Oddělení majetkoprávní 

              Masarykovo nám. 510/6 

 789 01  Zábřeh 
              Tel: 583 468 207 

              Fax: 583 416 505 

              e-mail: badalova@muzabreh.cz 
 

 

příloha č. 4  Pro výpis z katastru nemovitostí ne Městský úřad Zábřeh 

 

 

7. Informace Ministerstva vnitra 

 
Mgr. Vojtěch Němec poskytl účastníkům aktuální informace z Ministerstva vnitra s důrazem na 

vydávání obecně závazných vyhlášek. Bližší informace naleznete v příloze č. 5. 

 
 

příloha č. 5  Informace odboru dozoru a kontroly MV   

 

 
8. Představení programu LEADER a činnosti místních akčních skupin (MAS) 

 

PaedDr. Sojáková  představila přítomným činnost MAS Zábřežsko a informovala o jejím personálním 

složení. 

 
Ing. Bartošová seznámila účastníky se záměrem zpracovat Strategii rozvoje Zábřežska pro období 

2007 -2013 ve spojení s tvorbou Strategie pro MAS (Místní akční skupina). Požádala starosty, aby se 

účastnili veřejných projednávání Strategie a tak hájili zájmy své obce. 
 

Na závěr p. František Winter informoval účastníky o aktivitách v rámci programu LEADER, které 

byly uskutečněny v Irsku. Svou prezentaci doplnil dataprojekcí a výkladem jednotlivých projektů 

realizovaných v Irsku v rámci programu LEADER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsala: Barbora Balcárková   Schválil: Ing.Zdeněk Kolář 
                                                                          Předseda Svazku obcí  

   Mikroregionu Zábřežsko 
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