
Z Á P I S 
Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava – Západ  

 
 

Místo: Hotel Modrava v obci Modrava 
Datum a čas: 28. 2. 2003 10,00 – 12,30 hod. 
Přítomni: Dle prezenční listiny 
 
 

I. Úvod: Přivítání všech účastníků jednání koordinátorem Mikroregionu Ing. 
Tachovským 

II. Jmenování zapisovatele – p. Bejvl. 
III. Schválení následujícího programu jednání Valné hromady:  

1. Kontrola úkolů z Valné hromady konané  dne 10. 1. 2003 
2. Informace o dosavadní činnosti Mikroregionu  
3. Členská základna 
4. Přijímání nových členů 
5. Stanovy 
6. Orgány sdružení                     
7. Členské příspěvky 
8. Další činnost Mikroregionu  
9. Aktuální záležitosti                                   

o Silniční obchvat kolem Železné Rudy 
o Cyklostezky a rozvoj dopravní obslužnosti 

10. Diskuse   
11. Závěr 

 
Hlasování o programu:       Pro 11      Zdržel se 0      Proti 0 
 

1. Kontrola úkolů z Valné hromady konané dne 10. 1. 2003 
o Náměty na rozšíření dopravního systému Bayerwald Ticket na českou stranu Ing. 

Tachovský, p. Vonásek podali zprávu o jednání s ČD, o plánovaném jednání 
s autobusovým dopravcem  a dále o jednání s Ing. Vlčkem –  předsedou 
Euregionu, který přislíbil podporu pro Mikroregion.  Splněno. 

o Zintenzivnění spolupráce se sousedními obcemi . Starosta Města Železná Ruda p. 
Vonásek pravidelně jedná se starostou B. Eisensteinu. Spolupráce je na velmi 
dobré úrovni a dále se rozvíjí. Ing, Tachovský se několikrát sešel se starostou 
Běšin a zároveň předsedou české části Euroregionu Ing. Vlčkem. Domluvena 
společná strategie a postup při řešení problémů zasahujících oba regiony i 
spolupráce a vzájemná podpora v rámci Euroregionu včetně německé strany. 
Splněno.  

o Svolání koordinační rady. Koordinační rada se sešla dne 24. 1. 2003. Připravila 
stanovy ke schválení Valnou hromadou. Návrh byl koordinátorem Ing, 
Tachovským rozeslán E - mailem společně s pozvánkou. Byly zapracovány změny 
schválené na Valné hromadě dne 10. 1. 2003.  Splněno. 

o Svolání Valné hromady Mikroregionu. Bylo svoláno jednání Valné hromady 
Mikroregionu na 28. 2. 2003. Splněno. 

 
2. Informace o dosavadní činnosti Mikroegionu. Vzhledem k tomu, že na minulé Valné 

hromadě  konané dne 10. 1. 2003 v Železné Rudě shrnul vyčerpávajícím způsobem Ing. 



Kalina činnost Mikroregionu od jeho založení do konce roku 2002, nebylo nutno se o 
tomto bodu příliš šířit. Ing. Tachovský zdůraznil, že způsob založení Mikroregionu podle 
ustanovení občanského zákoníku jako sdružení právnických osob ( v tomto případě obcí, 
podnikatelů i nevýdělečných  právnických osob), a tím i provázanost samosprávy 
s podnikatelskou sférou v době jeho založení předběhlo svou dobu a je zapotřebí tohoto 
náskoku využít pro rozvoj regionu. 

3. Členská základna . Ing. Tachovský uvedl, že vzhledem k určitému útlumu činnosti 
Mikroregionu v loňském roce došlo i ze strany některých členů k neplnění jejich 
členských povinností daných Stanovami Mikroregionu. Byla to především neúčast na 
Valných hromadách a neplacení členských příspěvků. Vzhledem i k některým 
nejasnostem daným v původních stanovách, k dělení na řádné členy a kooperující členy 
došlo i k nejasnostem ohledně členské základny. Toto již řeší návrh Stanov, které jsou 
předloženy ke schválení. Ing. Tachovský jako nový koordinátor pozval všechny známé 
členy Mikroregionu na Valnou hromadu. Toto bylo konzultováno s pokladníkem ( seznam 
podle zaplacených příspěvků) a bylo využito i prezenčních listin z dosud konaných 
Valných hromad. Všichni přítomní byli vyzvání k uvedení případně neoslovených a 
nepozvaných členů Mikroregionu, aby mohli být osloveni. Jinak bude bráno, že seznam 
pozvaných je úplný a existuje-li někdo kdo neplatí po dva roky členské příspěvky a 
neúčastní se bez omluvy Valných hromad, porušuje v každém případě svým jednáním 
znění Stanov. Svou pasivitou tak snižuje akceschopnost Mikroregionu  a ztěžuje jeho 
jednání. Na  Valné hromadě je nutno vytvořit seznam současných členů a tyto členy 
odsouhlasit, aby bylo uzavřeno období nejasností. Ing. Tachovský navrhl, aby podle  
prezenční listiny Mikroregionu, omluvených členů a případně uvedených opomenutých a 
nepozvaných členů byla odsouhlasena platná členská základna Mikroregionu. Ing. Kalina 
uvedl společnost Šumava 2000. P. Schubert odmítl, aby tato společnost byla nadále 
členem Mikroregionu, neboť neplatí členské příspěvky, zúčastnila se pouze jedné Valné 
hromady a nevyvíjí žádnou činnost. Členové Valné hromady hlasovali o dalším setrvání 
společnosti Šumava 2000 v Mikroregionu. 
Hlasování:    Pro setrvání 0     Zdržel se 0     Proti setrvání 11.  
Společnost Šumava 2000 již není členem Mikroregionu.  
Kdo souhlasí s odhlasováním členské základny podle prezenční listiny a omluvených ?  
Hlasování: Pro 11      Zdržel se 0     Proti 0     
Valná hromada odsouhlasila, že členy Mikroregionu jsou: 
Město Železná Ruda 
Obec Čachrov 
Obec Prášily 
Obec Modrava 
Obec Horská Kvilda 
Lesní společnost Železná Ruda, a.s. 
Ing. Michal Šnebergr 
Šumava Tour, s.r.o 
CK Vaca, s.r.o 
Železnorudský klub 
TJ Tatran 
Orea Hotels  
SHD Komes, a.s. - Hotely Srní 
Investtel Klatovy 
ČD, a.s. – stavební správa Plzeň 
Cyklonet Klatovy, s.r.o. 



4. Přijímání nových členů. Ing. Tachovský představil kandidáty na členství v Mikroregionu, 
kteří na Valnou hromadu předložili žádost o přijetí. Jsou to:  Obec Srní, Sdružení 
podnikatelů za rozvoj CR na Železnorudsku, ČD, a.s. - stanice Klatovy, Sport Service, 
s.r.o Špičák. Jejich žádosti byly předloženy Valné hromadě v souladu s platnými 
Stanovami a všichni kandidáti splňují veškerá kriteria pro přijetí. Hlasování o přijetí: .  

      Obec Srní                                                       pro přijetí 11       zdržel se 0        proti 0 
      Sdružení podnikatelů za rozvoj CR na ŽR    pro přijetí 11       zdržel se 0        proti 0 
      ČD, a.s. - stanice Klatovy                              pro přijetí  11       zdržel se 0        proti 0 
      Sport Service, s.r.o. Špičák                            pro přijetí  11       zdržel se 0        proti 0 
      Valná hromada prohlašuje, že dne 28. 2. 2003 se novými členy Mikroregionu stali Obec     
      Srní,  Sdružení podnikatelů za rozvoj CR na Železnorudsku, ČD, a.s. - stanice Klatovy,    
      Sport Service, s.r.o., Špičák. 
5. Stanovy. Ing. Tachovský předložil Valné hromadě návrh nových stanov, připravených 

koordinační radou na její schůzi dne 24. 1. 2003 v Železné Rudě. Tyto stanovy vycházejí 
z již přijatých stanov schválených při založení Mikroregionu s tím, že byly změněny 
některé pasáže, které ve své době nebyly zcela promyšlené nebo čas ukázal nutnost jejich 
přepracování. Nikdo z členů Valné hromady nevznesl žádné námitky či připomínky 
k navrženým stanovám. Hlasování o přijetí navržených stanov (od této chvíle hlasují i 
nově přijatí členové): 
Pro schválení navržených Stanov Mikroregionu 15     Zdržel se 0     Proti 0 
Valná hromada konstatuje, že byly schváleny Stanovy Mikroregionu. 

6. Orgány Mikroregionu. Ing. Tachovský představil všem přítomným orgány Mikroregionu 
zvolené na Valné hromadě dne 10. 1. 2003. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně stanov 
Mikroregionu požádal koordinátor o potvrzení jejich volby. Hlasování: 
- předseda sdružení - p. Schubert: Kdo je pro, aby p. Schubert byl předsedou 

Mikroregionu 15   zdržel se 0    proti 0 
 P. Schubert je předsedou Mikroregionu.  

- předseda koordinační komise - koordinátor – Ing. Tachovský: Kdo je pro, aby Ing, 
Tachovský byl koordinátorem Mikroregionu 15  zdržel se 0   proti 0. 
Ing. Tachovský je koordinátorem Mikroregionu. 

- koordinační komise – p. Schubert, Ing. Tachovský, p. Bejvl, p. Rubáš, p. Motl. Kdo je 
pro, aby členy koordinační komise byli: 
 p. Schubert       pro 15             zdržel se 0                 proti 0 
 Ing. Tachovský pro 15             zdržel se 0                 proti 0 
 p. Bejvl             pro 15             zdržel se 0                 proti 0 
 p. Rubáš            pro 15             zdržel se 0                 proti 0 
 p. Motl              pro 15             zdržel se 0                 proti 0 
 Jmenovaní byli potvrzeni jako členové koordinační komise. 

- pokladník. p. Rubáš  pro 15      zdržel se 0                 proti 0 
p. Rubáš je pokladníkem Mikroregionu.  
Kromě těchto již zvolených orgánů musí být v souladu se zákonem a Stanovama 
Mikroregionu zvolena Revizní skupina, která je nejméně tříčlenná. Koordinátor Ing. 
Tachovský navrhl  revizní skupinu ve složení:  p. Vonásek, p. Kabát, Ing. Veselý. 
Všichni jmenovaní vyjádřili souhlas s tím, že budou – li zvoleni, budou vykonávat 
funkci člena Revizní komise Mikroregionu. Hlasování: 
p. Vonásek   Pro 15              Zdržel se 0             proti  0         

            p. Kabát       Pro 15              Zdržel se 0             proti  0           
            Ing. Veselý  Pro 15              Zdržel se 0             proti  0 
            Valná hromada konstatuje, že p. Vonásek, p. Kabát a Ing. Veselý jsou členy revizní     
            skupiny 



            Jako předsedu revizní skupiny navrhl Ing. Tachovský p. Vonáska. P. Vonásek se svoji   
            kandidaturou souhlasil. 
            Hlasování:     pro   15       Zdržel se 0      Proti 0 
           Valná hromada konstatuje, že předsedou Revizní skupiny byl zvolen p. Vonásek. 

- Jako pečovatele mikroregionu na rok 2003 navrhl Ing. Tachovský p. Petra Mottla 
            Hlasování:     pro   15       Zdržel se 0      Proti 0 
7. Členské příspěvky.  Ing. Tachovský konstatoval, při kontrole placení členských příspěvků 

bylo zjištěno, že ne všichni členové Mikroregionu mají zaplaceny členské příspěvky za 
loňský rok. Příspěvky je nutno doplatit do 31. 3. Do stejného termínu budou zaplaceny i 
členské příspěvky za rok 2003. Členský příspěvek činí 500,-- Kč/rok. 

8. Další činnost Mikroregionu – koordinátor Mikroregionu Ing. Tachovský: 
Mikroregion je sdružením podnikatelské a municipální sféry. Má tedy jedinečnou možnost 
těžit z obou těchto oblastí činnosti a z jejich prolínání se. Základní filozofie zdárného 
chodu Mikroregionu je ta, že obce vytvoří prostředí, ve kterém se bude zdárně rozvíjet 
podnikání. Obce na území svém i na území celého Mikroregionu budou společně 
garantovat vytvoření a udržení regionální rozvojové strategie. V rámci této strategie 
budou všemožně podporovat podnikatelské aktivity a tím podporovat soukromé investice, 
a to formou metodické pomoci při získávání různých dotací a podpůrných fondů, dále po 
stránce administrativy např. úzká spolupráce při tvorbě územního plánu pro co největší 
průchodnost a zkrácení územního a stavebního řízení, podpora formou finančních stimulů 
např. při určování poplatku z místa či ceny nájmu apod. Toto by se mělo odrazit ve větší 
chuti podnikatelů investovat. Města samozřejmě jako právnické osoby budou sama žádat 
o různé dotace, ale do budoucna by toto měla činit spíše sféra privátní.V konečné fázi 
nezáleží na tom, kdo peníze do oblasti přinese, ale na tom jak tyto peníze v dané oblasti 
zkvalitňují život obyvatel. A právě zkvalitňování životních podmínek a další udržitelný 
rozvoj by měly být prioritou pro činnost celého Mikroregionu. 

9. Aktuální záležitosti. 
o Silniční obchvat kolem Železné Rudy . V současné době probíhají jednání, jak na 

české, tak i na německé straně, která se dotýkají podstatné části Mikroregionu. Jedná 
se o plánovaný silniční obchvat kolem B. Eisensteinu a Železné Rudy a návazný 
silniční tah přes Javornou,  Čachrov a Běšiny na Klatovy, Plzeň a Prahu. Na bavorské 
straně je tento průtah napojen na  dálnici Mnichov – Landshut - Dingolfing – 
Deggendorf a dále přes Regen – Zwiessel do B. Eisensteinu. Tímto silničním 
obchvatem by došlo k propojení bavorských průmyslových center Mnichova, 
Landshutu a Dingolfingu s Klatovy, Plzní a Prahou. Celková investice, a to pouze 
obchvatu kolem Železné Rudy činí kolem 40 mil. Euro. V současné době je 
zveřejněna varianta provozu vozidel do 7,5 t. Vzhledem k propojení bavorských a 
českých průmyslových center a nákladnosti celého projektu však vstupují do hry 
investované peníze, a to ne malé. Tuto stavbu bude muset někdo zaplatit. Jediným 
logickým vyústěním celého projektu je povolení těžké nákladní dopravy tímto 
koridorem. Vzhledem k tomu, že jak B. Eisenstein, tak Železná Ruda chtějí do 
budoucna budovat turistický ruch a vytvářet klidovou oblast pro rodinné dovolené, 
což je i v souladu s rozvojovou strategií jak Železnorudska tak i celého Mikroregionu, 
vyjádřili oba starostové – p. Müller z. B. Eisenstainu a p. Vonásek ze Železné Rudy - 
svůj nesouhlas s tímto projektem. Těžká nákladní doprava by do budoucna přinesla 
každopádně nevratné narušení životního prostředí na ne malé části Šumavy ( proto je 
s podivem, že EIA zpracovaná ekology na tuto stavbu povoluje nákladní dopravu a 
nadměrné zatížení oblasti, kde se ještě dodnes nesmí solit silnice), zvýšení 
kriminality, blokování silnice mezi Železnou Rudou a Javornou pro turisty, neboť 
kamiony nejsou schopny plynulého projetí serpentin. Toto vše by ze západní části 



Šumavy udělalo tranzitní oblast pro  nákladní dopravu a zcela by změnilo její 
charakter a zdevastovalo současnou, na turistiku zaměřenou ekonomiku. Při vědomí 
těchto skutečností vyjádřil svoji podporu stanoviskům obou starostů i předseda české 
části Euroregionu p. Ing. Vlček. Všichni zúčastnění navrhují jednání o takovém 
variantním řešení, které by odlehčilo centru Železné Rudy, ale vyloučilo nákladní 
dopravu. Valná hromada souhlasí s názorem obou starostů i předsedy Euroregionu. 
Tuto podporu  za Mikroregion vyjádřila  Valná hromada hlasováním o podpoře 
názorů obou starostů.  
Hlasování:  Pro 15               Zdržel se 0            Proti 0 
Valná hromada Mikroregionu podporuje názor starostů B. Eisensteinu a Železné 
Rudy ohledně zamýšleného budování obchvatu Železná Ruda – B. Eisenstein. 

o Cyklostezky a dopravní obslužnost. Šumava a tím i celé území Mikroregionu je 
protkáno sítí cyklotras a cyklostezek. Jejich rozšiřování, zkvalitňování a propojování 
na sousedními oblastmi je jednou z priorit našeho Mikroregionu. Valná hromada 
Mikroregionu žádá Plzeňský kraj, aby přehodnotil svůj postoj, kdy v rámci 
celoevropského projektu cyklistického propojení Praha - Paříž plánuje vybudování 
páteřní cyklostezky, ve směru Ejpovice – Plzeň – Železná – Regensburg. Přitom 
v dané oblasti (na území ČR) není patřičné cyklistické  zázemí, ani ta nejmenší 
návaznost na existující síť cyklostezek a cyklotras a téměř žádné přírodní fenomény 
stojící za zastavení cyklisty a jeho pobyt na našem území. Valná hromada konstatuje, 
že Mikroregion s jeho zázemím a chutí, a to  jak obcí tak podnikatelů, i nadále 
rozvíjet cykloturistiku, a to v návaznosti na dnes již téměř dokončené propojení z 
Klatov na Železnou Rudu a dokončené ze Železné Rudy na Dunajskou cyklostezku, 
je připraven, a to nejen za peníze Kraje, se úspěšně zhostit vybudování páteřní 
cyklostezky včetně infrastruktury a dopravní obslužnosti. Mikroregion svým 
hlasováním tento názor podporuje a žádá Plzeňský kraj o přehodnocení svého postoje. 
Hlasování: Pro 15           Zdržel se 0               .Proti 0   
S budováním turistického ruchu souvisí i budování dopravní obslužnosti. Probíhá 
jednání o rozšíření Bayerwald Ticketu na naše území. Jednání jsou zatím ve svých 
začátcích. Valná hromada Mikroregionu ukládá koordinátorovi Mikroregionu Ing. 
Tachovskému a starostovi Města Železná Ruda p. Vonáskovi pokračovat v dalších 
jednáních.  

10. Diskuse.  
            Ing. Kalina – obchvat: Jako pracovník Idoru uvedl stanovisko o nutnosti řešení     
            dopravní situace na Železnorudsku. Poukázal na závěry EIA a omezení dopravy          
            tonáží. Budování obchvatu považuje za nevyhnutelné. 
            Politická situace na Šumavě: Vzhledem k nízké hustotě obyvatel a malému počtu              
            voličů nedochází k takové podpoře regionu ze stran politiků jako tam, kde je  
            koncentrace voličů vyšší. 
            Celkové řešení dopravy: Jde nutno vstoupit do jednání a účastnit se celkové koncepce    
            řešení dopravy v Plzeňském kraji.    

p. Vonásek – obchvat: Vítá řešení dopravní situace na Železnorudsku, a to i stavbou 
obchvatu, odmítá ale výstavbu komunikace pro mezinárodní kamionovou dopravu, 
která by zdevastovala životní prostředí a velmi závažným způsobem by bránila 
udržitelnému rozvoji regionu jako turistické destinace. 

            p. Chabr – obchvat: Vyjádřil obavy, že výstavbou obchvatu, který jako silnice 1. třídy 
            umožňuje kamionovou dopravu dojde ekonomickým tlakem v každém případě, dříve   
           či později, k provozování mezinárodní kamionové dopravy, která zdevastuje životní    
           prostředí  a naruší ekonomiku oblasti. 
           p. Blažek – obchvat – shrnutí názorů jednotlivých členů : 



Valná hromada Mikroregionu Šumava západ, konaná dne 28. 2. 2003 v Modravě, 
vydala prohlášení, ve kterém se jasně vyslovuje k zamýšlené stavbě obchvatu kolem 
města Železná Ruda a komunikace, umožňující v budoucnosti propojení 
průmyslových center Bavorska na straně německé s Plzní na české straně těžkou 
nákladní automobilovou dopravou. Valná hromada Mikroregionu Šumava západ vítá  
záměr postavení potřebného obchvatu Železné Rudy, kategoricky ale odmítá  úvahy o 
výstavbě komunikace pro mezinárodní kamionovou dopravu, která by zdevastovala 
velkou část šumavské přírody a velmi závažným způsobem by bránila udržitelnému 
rozvoji regionu, který je prioritou rozvojové koncepce  státu i Evropské unie.  

           p. Zerzáň – předseda celostátní komise – vyjádřil podporu jednání Valné hromady a  
           přivítal existenci Mikroregionu, jako sdružení obecní sféry a podnikatelů. 
11. Závěr.   

      Příští schůze koordinačního komise se bude konat dne 28. 3. 2003 v Prášilech 
Termín a místo  jednání příští Valné hromady Mikroregionu bude rozhodnuto na         
 jednání koordinační komise  

 
 
 

Zápis ověřili a jeho pravost potvrzují: 
 

 
 
 
 
Antonín Schubert                                                                                   Ing. Jaroslav Tachovský 
Předseda Mikroregionu                                                                  Předseda koordinační komise 


