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Zápis z jednání 05. Rady mikroregionu 

konané dne 21.06.2011, MěÚ Zábřeh 

 
 
Jednání zahájeno v 9:00 hod.  

Počet stran: 2 
 

 

I. Prezence - přítomní 
Dubicko: Josef Sobotík 

Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 
Rovensko: Josef Šincl 

Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

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

hosté:  Jan Hajtmar (Lukavice) 
  Ing. Josef Najman (Zvole) 

 
 

 

 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 
21/06/01 
Rada mikroregionu Zábřežsko po seznámení s dopisem Ředitelství silnic a dálnic ČR adresovaným 

společnosti EUROVIA CS a. s. ze dne 13. 6. 2011 a po seznámení s aktuálním stavem zásadně 

nesouhlasí s pozastavením hlavních stavebních prací na stavbě rychlostní komunikace I/44 v úseku 
Vlachov – Rájec. Toto své stanovisko odůvodňuje následujícím: 

1) Olomoucký kraj stanovil stavbě rychlostní komunikace I/44 prioritu č. 1. 
2) Jedná se o komunikaci důležitou z hlediska napojení Severní Moravy a Jesenicka na centrální části 

republiky. Stávající nedostatečná dopravní obslužnost je důvodem dlouhodobé ekonomické 

zaostalosti regionu, znevýhodnění regionu a vysoké míry nezaměstnanosti. 
3) Pozastavení stavebních prací zvýší celkové náklady stavby, na které již navíc začaly stavební 

práce. 
4) Pozastavení prací zabrání realizaci komplexních pozemkových úprav na katastru obce Zvole, jejíž 

součástí je i výstavba protipovodňových opatření – tří retenčních nádrží a společných zařízení 
v povodí řeky Moravy. 

5) Dosavadní zatížení obcí, přes jejichž centra prochází stávající dopravní tepna, je neudržitelné. 

PRO: 5 
 

Diskuse ve věci přerušení výstavby předmětné komunikace proběhla za účasti starostů obcí Zvole 
a Lukavice. 
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Bez usnesení: 

 

Komunitní plánování sociálních služeb 

F. John, starosta města Zábřeh, Radu mikroregionu seznámil s tím, že komunitní plánování sociálních 

služeb (aktualizace stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb) bude probíhat ve městě Zábřeh. 
Ostatní obce mikroregionu se budou moci zapojit dle potřeby a jejich zájmu prostřednictvím 

partnerské smlouvy. 

 

 

 

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu  dle harmonogramu 

Dne 24.06.2011 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 


