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Zlf,nský kraj, zastoupený hejtmanem Stanislavem Mišákem, 

T enčianský samosprávný kraj, zastoupený predsedou Jaroslavem Baškou, 

Moravskoslezský kraj, zastoupený hejtmanem Miroslavem Novákem, 

Žilinský samosprávný kraj, zastoupený predsedou Jurajem Blanárem, 

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Morave, zastoupené predsedou Liborem Lukášem 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, zastoupené prezidentem Pavlem Bartošem, 

Slovenská obchodná a priemyselná komora, zastoupená Jánem Mišurou - reditelem ŽRK SOPK 

MEMORANDUM 
o koordinované spolupráci pri príprave a prosazování 

realizace propojení regionu 
Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska 

dopravní infrastrukturou 

V Luhačovicích 22. 9. 2016 



Preambule: 

v zájmu posílení ekonomických, sociálních, kulturních vazeb mezi ČR a SR považujeme za potrebné 
vytváfet kvalitní podmínky pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti kapacitní 
mezinárodní dopravní infrastruktury. 

Pfedstavitelé dotčených krajú v souladu s Nafízením EP a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních smerech 
Unie pro rozvoji TEN-T konstatují, že dosud nedošlo k odstranení míst s nedostatečnou propustností a 
doplnení chybejících p~opojení dopravní infrastruktury, která by zlepšila podmínky pro dálkovou 
dopravu a tím i ~egionální a místní dopravu, včetne dostupnosti a propojenosti regionu ČR a SR. 

Signatári Memoranda vedeni snahou respektovat požadavky na sociální, 

kulturní a ekonomický rozvoj území 

deklarují tímto prohlášením 

společnou podporu a spolupráci pri prosazování realizace propojení regionu 
Pomoraví, Pováží a Slezska dálniční dopravní infrastrukturou: 

a) výstavbu nového silničního spojení 049 - R6 
mezi českou dálnicí Dl u Hulína a slovenskou dálnicí Dl u Púchova v úseku Hulín -
Zlín - Vizovice - Strelná - Púchov, podle mezivládní dohody z 20. 9. 2004, 

b) výstavbu propojení 048 - RS 
mezi slovenskou D3 na českou D48 v úseku RS Svrčinovec - 1/11 Nebory - Tľanovice 

Prioritní úse~y výstavby v programovém období 2014 - 2020: 
Na území ČR: 

049 Hulín - Fryšták - Lipa 
1/11 Bystrice - Nebory a 1/68 Nebory - Tranovice 

Na území SR: 

R6 Púchov - ~estečko 

03 Žilina - Čadta - Svrčinovec 

V souladu s tímto Memorandem považujeme za nezbytné, aby státní i samosprávné 
orgány v č~ i SR u~chlily veškeré procesy související s prípravou shora uvedených 
infrast rukturních projektu, predevším pak vydání souhlasných stanovisek v oblasti 
ochrany prírody a krajiny a navazujících správních rozhodnutích, která budou vedena 
v rámci úzerrních a havební ľízení. 
Predstavitelé kraju apelují na všechny zainteresované orgány a instituce, aby aktivní 
spolu~rací ~rispely k urychlení prípravy a realizace kapacitní dopravní infrastruktury 
mezi CR a SR, zarazené do evropské site TEN-T. 
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