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I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov: Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 
 

 
II. Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

22/04/01 
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 22.04.2014 dle předloženého návrhu. 

PRO: 4 

22/04/02 
Souhlasí s opravou značení cyklotrasy č. 6231 dle Revize značení cyklotras v mikroregionu 

Zábřežsko a požaduje předat opravené cyklotrasy č. 6232 a 6231 Klubu českých turistů. 
PRO: 4 

22/04/03 

Deklaruje, že i nadále považuje za vhodné, aby otázka odpadového hospodářství byla v mikroregionu 
Zábřežsko řešena komplexně jako celek se zapojením všech obcí a nedoporučuje obcím uzavírat 

kontrakty o svozu odpadů s novými subjekty tak, aby tyto nebyly v budoucnu překážkou. 
PRO: 4 

 
III. Informace bez usnesení 

Výstavba rychlostní komunikace I/44 – odpověď náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

František John přítomné seznámil s odpovědí náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka 
na dotaz týkající se stavu výstavby rychlostní komunikace I/44, který přednesl na Konferenci 

samospráv Olomouckého kraje, která se uskutečnila dne 8.4.2014. Současně informoval o návštěvě 
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila na obchvatu Zvole dne 24. dubna 2014, kam jsou 

přizváni členové Rady mikroregionu a starostové dotčených obcí.  

Klamavá reklama  

Členové Rady mikroregionu se zabývali otázkou klamavé reklamy, která je v poslední době 

distribuována do domovních schránek občanů a může je uvádět v omyl. Jedná se např. o klamavou 
reklamu týkající se kontroly úniku tepla. Město Zábřeh před tímto jednáním varovalo své občany 

pomocí oficiálních SMS zpráv v následujícím znění:  
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„Mesto Zabreh upozornuje obcany na klamne nabidky distribuovane do domovnich schranek,ktere 

budi dojem, ze jsou organizovany mestem ci provadeny s vedomim mesta. K informovani obcanu jsou 

mestem vyuzivany standardni cesty.“ 

Odpadové hospodářství 

Pan starosta Rovenska otevřel problematiku odpadů a třídění odpadů v obcích. Obcím jsou ze strany 
firem, které se zabývají zpracováním odpadů, nabízeny různě výhodné služby. V této věci Rada 

mikroregionu přijala usnesení č. 22/04/03. V souvislosti s řešením problematiky odpadů zjistit, zda 

bude z MAS Horní Pomoraví – programu LEADER 2014–2020 možné financovat studii řešení odpadů. 

 

 

Další jednání Rady mikroregionu  dle dohody 

Dne 28.04.2014 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


