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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 
 

Poradenský den Mikroregionu Zábřežsko     4/08                                                                     

konaný dne 20. 3. 2008, MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám.6 
 
 

Jednání zahájeno ve 14:00 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina  
Počet stran:  2 
 
 
 Program: 

3. Zahájení a seznámení s programem. 

3. Územní plánování. 

3. Informace Policie ČR. 

3. Informace oddělení dozoru Olomouc. 

 

 
 
1. Zahájení a seznámení s programem 

 

Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne. 
 

 
2. Územní plánování – Ing. arch. Václav Doležal 

 
Ing. arch. Doležal informoval zástupce obcí o aktivitách spojených s pořizováním 
změn územního plánu.  
V okamžiku pořizování změny územního plánu, ještě před uzavřením smlouvy 
s projektantem, doporučil kontaktovat osobu Ing. arch. Doležala, který obci předá 
údaje, jež je nezbytné do smlouvy zakotvit. 
Požádal obce, aby na svých úředních deskách zkontrolovaly vyvěšení veřejné 
vyhlášky „Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje“, a po skončení lhůty pro vyvěšení odeslaly 
informaci o vyvěšení na Krajský úřad Olomouckého kraje.  Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky a za tento den 
se považuje den, ve kterém byla vyhláška vyvěšena nejpozději. 
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Kontakt:  Ing. arch. Václav Doležal 

  Vedoucí odboru rozvoje MěÚ Zábřeh 
  tel: 583 468 234 
  e-mail: dolezal@muzabreh.cz 

 
3. Informace Policie ČR – plk. JUDr. Josef Drábek  
 

Plk. JUDr. Josef Drábek seznámil přítomné s bezpečnostní situací ve správním 
obvodu Zábřeh. Provedl meziroční srovnání kriminality a dopravní nehodovosti. 
Představil novou tvář prevence kriminality a opatření, která v jejím rámci v současné 
době probíhají. Přítomným zástupcům obcí objasnil připravovanou novou podobu 
správního členění Policie ČR a rovněž je seznámil s její současnou personální a 
organizační situací. Podrobnější informace jsou obsaženy v Příloze I. 
 
Příloha I: Informace Policie ČR 

 
Kontakt:  plk. JUDr. Josef Drábek 

ředitel PČR okresního ředitelství Šumperk 
tel: 974 779 220 
mobil: 606 700 794  
e-mail: srorsu@mvcr.cz 

 
4. Informace oddělení dozoru Olomouc, pracoviště Šumperk – Mgr. Vojtěch 

Němec 

 
Mgr. Vojtěch Němec z oddělení dozoru Olomouc, pracoviště Šumperk, vystoupil 
k následujícími informacemi a nabídkou metodických materiálů:  

 Metodické materiály odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR. 

 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 Informace o některých právních předpisech ze Sbírky zákonů. 

 Zasílání vydaných obecně závazných vyhlášek. 
Podrobnější informace jsou obsaženy v Příloze II. 
 
Příloha II: Informace oddělení dozoru Olomouc 
 

Kontakt:  Mgr. Vojtěch Němec 
  MV ČR Šumperk 
  Tel: 583 210 026 
  e-mail: nemec.mvcr.su@centrum.cz 

 
 
 
 
 
 

Zábřeh 27.3.2008      Schválil:     Ing.Zdeněk Kolář 
zapsala: Ing.Kateřina Vitásková              Předseda Svazku obcí  

        Mikroregionu Zábřežsko 
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