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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

 

 

 

 

 

Záznam jednání Valné hromady Mikroregionu Zábřežsko č. 2/2007 
konané dne 18. 04. 2007 v Zábřeh 

 

 

 
Jednání zahájeno v 1:30 hod 

Počet stran: 2  

+ 2 hosté (Bc. Květa Hýblová, vedoucí odd. životního prostředí Městský úřad Zábřeh, Ing. Vlastimil 
Hloch, vedoucí Stavebního úřadu Městský úřad Zábřeh) 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomno 18 zástupců členských obcí z 30 – Valná hromada je usnášení schopná 

Program: 

 Informace o realizaci investičního záměru společnosti Wanemi v lokalitě průmyslové zóny 

Leštinská v Zábřehu a ekologické aspekty uvedeného investičního záměru. 

 

 

 

Valná hromada Svazku obcí mikroregionu Zábřežsko se usnesla na následujích požadavcích, které 
budou sloužit jako podklad pro vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Využití obnovitelných zdrojů 

energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“ na životní prostředí 

v rámci procesu EIA: 
 

 

Usnesení: 

 07/04/18/01 

Valná hromada žádá o dořešení dopravní koncepce zahrnující vliv projektu „ Využití 

obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně 

v Zábřehu“ s důrazem na dořešení rychlostní komunikace I/44, která je v době dopravní 

špičky na hranici únosnosti. 
 

hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

18 18 0 0 

  

 07/04/18/02 

Valná hromada žádá zohlednit vliv projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie a 

druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“ na již zpracovanou 

Územní energetickou koncepci Mikroregionu Zábřežsko. 
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hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

18 18 0 0 

 

 07/04/18/03 

Valná hromada žádá doložit vliv projektu „Využití obnovitelných zdrojů energie a 
druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“ na kvalitu podzemních 

vod a vliv na kvalitu životního prostředí obecně. 

 

 
hlasování 

přítomno 

pro proti zdrželo se 

hlasování 

18 18 0 0 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zábřeh 19.04.2007 

zapsala: Ing. Barbora Balcárková     Schválil: Ing.Zdeněk Kolář 

                                                                                    Předseda Svazku obcí  
               Mikroregionu Zábřežsko 

 


