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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

Rada č. 12 záznam jednání 
konaná dne 16.10.2007, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 

 
Jednání zahájeno v 12:30 hod.  

Počet stran: 2 

 

I. Prezence 

 

Přítomní:  

Rovensko: Stanislav Doleček 
Dubicko: Josef Sobotík 

Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 
   

 

 

 
  

 

            

 

tajemník: Ing. Kateřina Vitásková 

hosté:  Ing. Jiří Skrott (EKIS Zábřeh), Vladimír Hroch (obec Rájec) 
 

 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 

1) Rozhodla (16_10_01) připomínkovat Územní energetickou koncepci Mikroregionu 
Zábřežsko členy Rady mikroregionu se záměrem dopracování tohoto dokumentu Ing. 

Bručákem. 

PRO: 4 

 

2) Bere na vědomí (16_10_02) informace o průběhu zpracování a distribuci Regionálního 

zpravodaje mikroregionu. 
PRO: 4 

 

3) Bere na vědomí (16_10_03) žádost Dopravního projektování spol. s r.o. o posunu termínu 

plnění díla na zhotovení dokumentace skutečného stavu a fotodokumentace instalovaného 
dopravního značení cyklotras v mikroregionu Zábřežsko a souhlasí s novým termínem plnění 

do 30.11.2007.  

PRO: 4 
 

4) Byla informována (16_10_04) o záměru Miroslava Entera vydat souhrnnou publikaci o všech 

obcích mikroregionu Zábřežsko a potvrzuje, že v současné době Svazek obcí Mikroregionu 

Zábřežsko nemá zájem podílet se na této publikaci. 
PRO: 4  

 

5) Byla informována (16_10_05) o projektu mikroregionu Bystřička „Podpora nových forem 
zaměstnávání a vytváření nových pracovních míst v mikroregionu Bystřička“ a o seminářích 

pořádaných v rámci tohoto projektu. 

PRO: 4  
Podklady k uvedenému projektu a pozvání na seminář tvoří přílohu tohoto zápisu. 
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6) Byla informována (16_10_06) o průběhu poznávací cesty určené zástupcům mikroregionu a 

MAS Zábřežsko a Mohelnicko do regionů Bojkovsko, Hornolidečsko a Pobeskydí, která se 

uskutečnila ve dnech 11.-12.10.2007. 
PRO: 4 

 

7) Podporuje (16_10_07) realizaci stavby: Polní cesta HC 1 v katastrálním území Postřelmov. 
Tato komunikace bude spojnicí mezi silnicemi I/44 - III/36918 – III/0444, bude vybudována 

z rámci komplexních pozemkových úprav a je v souladu s platnou a schválenou rozvojovou 

strategií Mikroregionu Zábřežsko. Komunikace bude využívána zemědělci pro příjezd na svá 

pole a příjezd nákladních vozidel do areálu firmy Čmakal auto s.r.o. mimo obytné zóny, tím se 
výrazně omezí provoz zemědělské a nákladní dopravy v obcích Postřelmov a Rovensko. 

Investorem stavby bude Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Šumperk, IČ 

00024078, Nemocniční 53, Šumperk. 
PRO: 4  

 

 
8) V rámci komplexních pozemkových úprav v souladu s platnou a schválenou rozvojovou 

strategií Mikroregionu Zábřežsko podporuje (16_10_08) stavbu: Realizace lokálních 

biokoridorů K 1-2 a K 2-R na katastrálním území Postřelmov. Uvedené biokoridory propojí 

dvě již realizovaná biocentra. Budou kopírovat tok Hraniční strouhy na hranici katastrů obcí 
Postřelmov a Postřelmůvek, Postřelmov a Rovensko a tok potoka Rakovec na hranici katastrů 

obce Postřelmov a města Zábřeh. Realizace těchto biokoridorů významně přispěje k zlepšení 

životního prostředí v celém regionu. Investorem stavby bude Ministerstvo zemědělství ČR, 
Pozemkový úřad Šumperk, IČ 00024078, Nemocniční 53, Šumperk. 

PRO: 4 

 

 
 

 

 

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu:   dle dohody 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 18.10.2007 zapsala:  Ing. Kateřina Vitásková             Schválil: Ing. Zdeněk Kolář 

                                                                                               Předseda Svazku obcí  
                 Mikroregionu Zábřežsko 


