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www.kr-vysocina.cz.

Vážení čtenáři Zpravodaje,
právě nyní čtete již čtvrté číslo krajského Zpravodaje. Ten má za sebou už čtvrt roku exis-
tence a my se domníváme, že je správné a potřebné učinit první malé ohlédnutí a pokusit 
se s větší intenzitou získat odpovědi na otázky, které ukáží na jeho silné i slabé stránky, 
jež odkryjí rezervy a umožní lépe naplnit jeho poslání a účel.
Po tomto stručném úvodu si tedy dovolím v rámci tohoto článku položit nebo zopakovat 
otázky, které často vám, čtenářům Zpravodaje, při různých příležitostech pokládáme. 

Domníváme se totiž, že znalost vašich názorů, tedy znalost odpovědí na tyto otázky, musí být významným 
ukazatelem pro další práci redakční rady Zpravodaje.
1. Jste spokojeni s obsahovou náplní Zpravodaje? 
Obsah Zpravodaje se od začátku snažíme naplňovat tak, abychom:
– upozornili na důležité povinnosti obcí vyplývající z platných nebo nově přijatých zákonů, vyhlášek, 
nařízení apod. 
– informovali o činnosti kraje, zejména potom o práci orgánů kraje (zastupitelstva kraje, rady kraje, 
hejtmana, krajského úřadu) a dalších orgánů, jako jsou komise, výbory apod., to vše ve vztahu k potře-
bám a požadavkům obcí kraje Vysočina
– předkládali návody postupu při vyřizování nejrůznějších žádostí, stížností, požadavků a dalších byro-
kraticky náročnějších operací, se kterými se každá obec, mikroregion, svazek obcí mohou potkat
– upozorňovali na různé příležitosti, jak pomoci své obci, mikroregionu, svazku obcí včasným podáním 
přihlášky, žádosti apod.
– se snažili pomoci metodikou, návodem, názorem, radou při řešení problémů, které se týkají nebo mo-
hou týkat více obcí Vysočiny a jejich občanů
2. Jste spokojeni s periodicitou vydávání Zpravodaje?
Každý měsíc, jednou za dva měsíce, čtvrtletně? To byla také jedna z otázek, kterou jsme řešili. Určitě nás 
zajímá váš názor na délku periody při vydávání Zpravodaje.
3. Komu všemu Zpravodaj rozesílat a v jakém počtu?
Nakonec jsme se dohodli na minimálně jednom čísle pro každou obec. Pokud je někde zájem o větší po-
čet, je třeba vše individuálně dohodnout.
4. Jaký styl vyjadřování používat?
V současné době převládá názor, že je nutné psát jednoduché, srozumitelné, i když někdy v souladu s tím 
nepříliš jazykově bohaté texty. Hlavním cílem je srozumitelnost, jasnost a přiměřená stručnost.
5. Pravidelné rubriky a jejich výběr
Po dohodě a poměrně podrobných konzultacích jsme zavedli i pro zpestření několik pravidelných rubrik. 
Zajímalo by nás, jak jsou vnímány a zda nejsou na obcích další nápady, kterými je možné Zpravodaj 
zpestřit a zároveň i obsahově obohatit.
Tolik naše pětice otázek. Budeme vděčni za názor, připomínku, nápad, návrh. Zpravodaj neděláme pro 
sebe, ale pro obce. Redakční rada uvítá zpětnou vazbu, uvítá diskuzi a výměnu názorů o obsahové ná-
plni Zpravodaje a jeho dalším osudu. Návrhy, připomínky, kdykoliv vás napadnou, zasílejte na adresu: 
Krajský úřad kraje Vysočina, Ivana Šmídová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského 
úřadu, Žižkova 57, 587 33  Jihlava.

 Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz

Názor čtenáře je nejdůležitější

Zvláště chráněná území (národní 
parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, pří-
rodní rezervace, národní přírodní 
památky) se zřizují k zachování 
fragmentů pestrých a původně 
i rozsáhlých ekosystémů – pří-
rodních území lesních i nelesních 
na území České republiky.
V současné době se zachovalo 
jen málo typů přírodních úze-

Péče o zvláště chráněná území kraje Vysočina
v roce 2003

mí, které vznikly přirozenou 
cestou. Patří k nim např. horské 
ekosystémy, některé typy rašeli-
nišť, lesy ve vrcholovém stadiu, 
přirozené bezlesé ekosystémy na 
skalních výchozech apod. Na-
prostá většina dnes ohrožených 
typů stanovišť u nás vznikla 
v důsledku činnosti člověka 
jako dlouhodobý důsledek jeho 
působení v krajině. Je všeobecně 

známé, že další existence těchto 
ekosystémů je vázána na původní 
způsoby hospodaření, které jsou 
dnes nerentabilní, a tím málo 
využívané. Má-li být zachována 
původní druhová pestrost těchto 
ekosystémů se všemi ohroženými 
rostlinnými a živočišnými druhy 
a společenstvy, je zcela nezbytné 
v mnoha případech nahrazovat 
původní hospodaření tzv. ochra-

(výber)



Příspěvek na bezpečnost provozu
Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů 
zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístup-
ňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury naleznete 
na www.kr-vysocina.cz/obec.asp. Žádosti je třeba předložit 
v termínu do 30. dubna 2003.

 Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz.

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
na svém zasedání 31. března 
s definitivní platností potvr-
dilo své členství v Regionální 
rozvojové agentuře Vysočina 
(RRAV), jejímiž zakladateli 
jsou Sdružení obcí Vysočiny 
(SOV) a regionální sdružení 
hospodářských komor (SHK). 
Obce a podnikatelský sektor 
tak získaly dalšího rovnopráv-
ného partnera v podobě regio-
nální samosprávy. Agentura si 
od svého vzniku před několika 
lety vytkla za úkol přispívat 
k vyváženému rozvoji našeho 
regionu. Tím se velmi přibli-
žuje cílům kraje Vysočina, 
takže spojení sil se jeví jako 
přirozené a účelné. Kraj bude 
mít v orgánech rozvojové 
agentury sedm zástupců ve 
valném shromáždění a pět v je-
denáctičlenném předsednictvu 
– navrženi a schváleni byli 
Ing. Marie Černá, Mgr. Vě-
ra Jourová, RNDr. Miloš 
Vystrčil, Ing. Václav Kodet 
a Ing. Tomáš Hermann. Zá-
stupkyně hejtmana pro oblast 

nářským managementem, tj. cíle-
nými zásahy ve prospěch stability 
těchto stanovišť.
Některá zvláště chráněná území 
– přírodní rezervace a přírodní 
památky – jsou od 1. 1. 2003 ve 
správě krajských úřadů (část de-
vadesátá devátá zák. č. 320/2002 
(změna zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny), § 
77a odst. 3d) zák. č. 114/92 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, 
v úplném znění, § 14, § 33, § 34, 
§ 36, § 77a). Jedná se o povinnost, 
která v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů přešla 
z okresních úřadů na krajské 
úřady.
Přírodní rezervace a přírodní pa-
mátky na území kraje Vysočina 
mají výměru 4 302 ha.
Odbor životního prostředí předlo-
žil radě kraje dne 11. a 18. března 
2003 návrh zabezpečení péče 
o maloplošná zvláště chráněná 
území kraje Vysočina (přírodní 
rezervace a přírodní památky). 
Podle § 77a odst. 3d) zákona č. 
114/92 Sb., v úplném znění, kraj-
ské úřady vyhlašují přírodní re-
zervace (§ 33) a přírodní památky 
(§ 36), jejich ochranná pásma, 
stanovují jejich bližší ochranné 
podmínky (§ 33 a § 36) a zajišťují 
péči o ně. Ekosystémy těchto úze-
mí jsou v převážné části závislé 
na tradičním zemědělském obdě-
lávání nebo lesním hospodaření. 
Ve spolupráci s Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny, střediskem 
Havlíčkův Brod, byly navrženy 
nutné práce pro letošní rok v  roz-
sahu 4 mil Kč. Rada kraje dopo-
ručila zastupitelstvu kraje zvýšit 

o tuto částku rozpočet kapitoly 
Životní prostředí. Zastupitel-
stvem kraje byl tento rozpočet 
projednán a schválen dne 31. 3. 
2003. Finanční prostředky budou 
využity na převážné většině ze 
124 zvláště chráněných území 
kraje Vysočina na ploše cca 650 
ha. Navržené práce by měly být 
prováděny v r. 2003 ve výrazně 
větším rozsahu než v předchozích 
letech, bude zahájena oprava 
a doplnění značení zvláště chrá-
něných území a rozšíří se práce 
i tam, kde se již řadu let nehos-
podařilo. 
Při provádění prací nelze vyu-
žívat běžnou techniku. Jedná se 
především o kosení mokřadů 
a obtížně přístupných ploch, 
likvidaci pokosené, ale zeměděl-
sky nevyužitelné trávy, likvidaci 
náletových dřevin, invazních 
a ruderálních druhů rostlin, 
v lesích se jedná o podporu při-
rozené obnovy lesních porostů. 
Kromě toho sem patří speciální 
management – asanační a regu-
lační zásahy směřující k záchraně 
a obnovení populací ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. 
Je třeba ocenit rozhodnutí orgánů 
kraje Vysočina (rady a zastupi-
telstva), které podpořily snahu 
o zlepšení stávající úrovně zvláště 
chráněných území v kraji. Tím by 
se měl v letošním roce nastartovat 
dlouhodobý kvalitativní proces, 
který by měl napomoci zlepšit 
stav zvláště chráněných území. 

 Jan Pokorný, odbor životního 
prostředí
telefon: 564 602 509, e-mail:
pokorny.j@ kr-vysocina.cz

Zabýváte se otázkami
živnostenského zákona?

Pro potřeby vedoucích pracovníků obecních živnostenských 
úřadů a pracovníků krajského živnostenského úřadu je od 
14. 3. 2003 v rámci www kraje Vysočina k dispozici diskuz-
ní skupina. Tento nástroj je vhodný pro případy, kdy obecní 
živnostenský úřad řeší problém, který má i obecnější rozsah, 
kdy je vhodné znát i názory nebo odpovědi z praxe ostatních 
obecních živnostenských úřadů. Adresa této konference je 
kzu@kr-vysocina.cz. Příspěvky je možné zasílat na e-mail 
kzu@kr-vysocina.cz, rovněž je možné přihlásit se přes 
www.kr-vysocina.cz/diskuze. 

 Miloš Drahoš, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 374, e-mail: drahos.m@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
reditele a krajského

živnostenského úradu

Kraj se stal členem Regionální 
rozvojové agentury Vysočina

regionálního rozvoje Marie 
Černá bude působit i jako mís-
topředsedkyně předsednictva 
RRAV. Doplňuje tak vedení 
agentury – předsedu Vladimíra 
Měrku za SOV, dalšího místo-
předsedu Ing. Jana Podzimka 
za SHK a ředitelku agentury 
Ing. Zdeňku Škarkovou. Do 
devítičlenné kontrolní komise 
RRAV jsou za kraj Vysočina 
nominováni zastupitelé Vla-
dimír Dolejš, Jaromír Barák 
a Bohumil Kotlán. Zastupitel-
stvo zároveň schválilo členský 
příspěvek kraje Vysočina pro 
rok 2003 ve výši jednoho mili-
onu korun, čímž bude posílena 
stabilita a aktivita agentury, 
která výraznou část své agendy 
zaměřuje na pomoc obcím na-
šeho kraje.

 Marie Černá, náměstkyně 
hejtmana
telefon: 564 602 148, e-mail: 
cerna.m@kr-vysocina.cz 

 Tomáš Hermann, člen rady 
kraje
telefon: 564 602 126, e-mail: 
hermann.t@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy
a silničního hospodárství
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  Protidrogová prevence – program na podporu specifické pre-
vence v programech protidrogové politiky kraje Vysočina (krajský 
protidrogový koordinátor, Mgr. Zuzana Pechová, 564 602 164, 
pechova.z@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 11. 4. 2003 

Programy vyhlášené 31. března 2003:

  Zemědělské projekty 2003 – program na podporu projektů 
v oblasti zemědělství (odbor lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství, Jitka Merunková, tel.: 564 602 209, e-mail: merunko-
va.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka 15. 5. 2003 
  Síťování firem na Vysočině – program na proškolení zástupců 

institucí pro podporu podnikání v kraji, realizaci regionálních 
seminářů a uspořádání celokrajské konference o přednostech re-
gionálních podnikatelských sítí (odbor regionálního rozvoje, Olga 
Wiesnerová, tel.: 564 602 534, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysoci-
na.cz)
uzávěrka 30. 5. 2003, popř. 31. 10. 2003 dle typu podprogramu 
  Výstavba a údržba sportovišť – program na podporu výstavby 

a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje 
Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Jaroslav Petřivý, 
tel.: 564 602 840, e-mail: petrivy.j@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 9. 5. 2003 
  Systém sběru a třídění odpadu – program na podporu tvorby 

uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu (odbor 
životního prostředí, Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 602 516, e-mail: 
fixa.z@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 31. 5. 2003
  Energetické využívání obnovitelných zdrojů – program na 

podporu přípravy projektů na místní využití environmentálně še-
trných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřevu teplé 
užitkové vody (TUV) (odbor životního prostředí, Ing. Zdeněk 
Fixa, tel.: 564 602 516, e-mail: fixa.z@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 31. 5. 2003 
  Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – program na 

podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury ces-
tovního ruchu sportovně-rekreačního charakteru 
(odbor regionálního rozvoje, Ivana Mahelová, tel. 564 602 533, 
e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz, Ing. Renata Běhanová, tel. 
564 602 537, e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz)
uzávěrka 23. 5. 2003

Podrobné znění Výzev k předkládání projektů včetně všech 
podmínek a dále veškeré informace ke grantovým progra-
mům včetně formuláře žádosti najdete na internetových strán-
kách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Na pravé straně 
obrazovky je uveden odkaz „Fond Vysočiny“ ve formě loga. 
Po jeho otevření následně otevřete linku „Grantové progra-
my“. Programy jsou řazeny do třech bloků – a) aktuální, b) 
po uzávěrce, c) vyhodnocené. Potřebné informace i formuláře 
vám ochotně poskytnou též pracovníci krajského úřadu od-
povědní za jednotlivé programy. Jejich jména a kontakty zde 
také uvádíme.

 Tomáš Hermann, člen rady kraje, telefon: 564 602 126, e-mail: 
hermann.t@kr-vysocina.cz 

Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo na svých zasedáních 
18. února a 31. března 2003 nové grantové programy z Fondu 
Vysočiny na podporu projektů směřujících do různých oblas-
tí rozvoje kraje Vysočina. Níže je uveden výčet vyhlášených 
grantových programů, u kterých ještě neproběhla uzávěrka 
stanovená pro předkládání projektů (uvádíme i ty programy, 
jejichž uzávěrka je už v polovině dubna). Vyhodnocovány jsou 
již programy Volný čas 2003, Sport pro všechny 2003 a také 1. 
kola programů Regionální kultura II a Obce na síti III.

Programy vyhlášené 18. února 2003:

  Regionální kultura II. – program na podporu kulturních akcí 
v oblasti neprofesionálního umění 
(odbor kultury a památkové péče, PhDr. Katina Lisá, tel.: 
564 602 249, e-mail: lisa.k@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, 
tel.: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrky jednotlivých kol jsou 24. 3. 2003 a 30. 6. 2003 
  Restaurování movitých památek – program na podporu re-

staurování movitých kulturních památek 
(odbor kultury a památkové péče, Vít Hrbek, tel.: 564 602 351, 
e-mail: hrbek.v@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, tel.: 
564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka 12. 5. 2003 
  Rozvoj vesnice 2003 – program na podporu projektů v oblasti 

obnovy a rozvoje místních částí měst a obcí Vysočiny (odbor re-
gionálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 30. 4. 2003 
  Certifikace ISO – program na zvýšení konkurenceschopnosti 

malých podniků na Vysočině formou příspěvku na získání cer-
tifikace ISO 9000 nebo ISO 14000, případně obou certifikací 
současně (odbor regionálního rozvoje, Ing. Tomáš Čihák, tel.: 
564 602 538, e-mail: cihak.t@kr-vysocina.cz)
uzávěrky jednotlivých kol jsou 18. 4. 2003 a 20. 10. 2003 
  Obce na síti III. – program na podporu rozvoje komunikační 

infrastruktury (odbor informatiky, Ing. Táňa Mrázková, tel.: 
564 602 104, e-mail: mrazkova.t@kr-vysocina.cz)
uzávěrky jednotlivých kol jsou 10. 3. 2003 a 9. 5. 2003 
  Čistá voda 2003 – program na podporu projektů v oblasti záso-

bování vodou a odvádění a čištění odpadních vod (odbor lesního 
a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Martin Drápela, tel.: 
564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Jaroslav 
Mikyna, 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz) 
uzávěrka 15. 4. 2003

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny
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tují i případy, kdy obec zákonnou 
povinnost do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti zákona nesplni-
la (tzn. řád veřejného pohřebiště 
ke schválení nepředložila, nebo 
vůbec neoznámila, zda provozuje 
veřejné pohřebiště, nebo v přípa-
dě, že neprovozují veřejné pohře-
biště, neoznámila, kam zpravidla 
pohřbívá). 
  Je tedy zřejmé, že řada obcí 

z různých důvodů nemá vy-
daný souhlas s provozováním 
pohřebiště podle zákona o po-
hřebnictví a provozuje pohře-
biště v rozporu s uvedeným 
zákonem.
  Krajský úřad, odbor sekretariá-

tu ředitele a krajského živnosten-
ského úřadu proto žádá obce, aby 
předložily Řád veřejného pohře-
biště zpracovaný podle zákona 
o obcích (ve formě obecně závaz-
né vyhlášky obce) a v souladu se 
zákonem o pohřebnictví. 
Současně s ním je třeba předložit 
stanovisko Krajské hygienické 
stanice kraje Vysočina (KHS) 
k tlecí době odpovídající hydro-
geologickému průzkumu (v pří-

Provozování veřejných pohřebišť
a řád veřejného pohřebiště

  Dnem 1. ledna 2002 nabyl 
účinnosti zákon č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, (dále jen 
„zákon o pohřebnictví“). Proble-
matika zřizování, provozování 
a rušení veřejných pohřebišť je 
v něm oproti předcházející práv-
ní úpravě obsažené ve vyhlášce 
Ministerstva zdravotnictví č. 
19/1988 Sb., o postupu při úmrtí 
a o pohřebnictví pojata obsáhleji 
a v řadě ustanovení odlišně.
  Obcím, které provozovaly veřej-

né pohřebiště přede dnem účin-
nosti tohoto zákona, po 1. 1. 2002 
vznikla povinnost upravit řád 
veřejného pohřebiště v souladu 
s tímto zákonem a vyžádat si jeho 
schválení územně příslušným 
okresním úřadem nejpozději do 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, tedy do 1. 7. 2002. 
  Okresní úřady potom na zákla-

dě předložených řádů veřejných 
pohřebišť a doložených dokladů 
měly vydat souhlas s provozová-
ním veřejných pohřebišť. 
Přechodná ustanovení zákona 
o pohřebnictví však nestanovila 

lhůtu, do kdy musí být podle § 
18 odst. 3 tohoto zákona souhlas 
vydán, v důsledku čehož v řadě 
případů okresními úřady vydán 
nebyl do konce roku 2002.
  Podle zákona č. 320/2002 Sb., 

o změně a zrušení některých zá-
konů v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů přešla 
kompetence vydávat souhlas 
s provozováním pohřebiště za 
předpokladu, že řád byl vypra-
cován v souladu s požadavky 
stanovenými tímto zákonem, na 
krajský úřad. 
  Krajskému úřadu kraje Vysoči-

na bylo okresními úřady v oblasti 
provádění zákona o pohřebnictví 
předáno 81 nevyřízených spisů. 
Většina v nich obsažených řádů 
ale není zpracována v soula-
du se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění (dále jen „zá-
kona o obcích“) a v souladu se 
zákonem o pohřebnictví. Proto 
nedošlo ze strany okresních úřa-
dů k vydání souhlasu, současně 
ovšem nedošlo ani k upozornění 
na nedostatky. Kromě toho exis-

Odbor regionálního
rozvoje

Program obnovy venkova 2004 
– podávání žádostí

Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) 
upozorňujeme obce přihlášené k Programu obnovy venkova, 
že v termínu do 30. dubna 2003 (tak jako tomu bylo v předcho-
zích letech) nebude nutné podávat žádosti o dotace z Programu 
obnovy venkova na rok 2004. Tento termín bude posunut nej-
méně do konce pololetí a bude zpřesněn podle dohody MMR 
s kraji. V průběhu dubna budou na webové stránce MMR ke 
stažení formuláře žádostí o dotace. O přesných termínech po-
dávání žádostí na rok 2004 vás budeme informovat prostřed-
nictvím Zpravodaje.

 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
 telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

padě, kdy provozovatel nemůže 
doložit správnost tlecí doby sta-
noviskem KHS, je nutno trvat 
na novém hydrogeologickém 
průzkumu a návazném vyjádření 
KHS). 
Kromě toho si může krajský úřad 
vyžádat i další podklady (kopie 
územního rozhodnutí, kopie sta-
vebního povolení, doklad opráv-
něnosti provozovatele k provo-
zování pohřebiště, v případě 
nedoložení územního a staveb-
ního povolení čestné prohlášení 
o tom, že se jedná o historické 
pohřebiště).
  Po splnění všech zákonných 

podmínek, jak jsou shora uve-
deny, vydá krajský úřad souhlas 
s provozováním pohřebiště.
  V případě nejasností vám rádi 

poradí úředníci odboru sekreta-
riátu ředitele a  krajského živnos-
tenského úřadu Krajského úřadu 
kraje Vysočina. 

 Jaroslava Váchová, odbor 
sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail:
vachova.j@kr-vysocina.cz

Energetická agentura Vysoči-
ny poskytuje bezplatné pora-
denství pro veřejnou správu, 
podnikatele i občany.

Poradenství je poskytováno 
zejména k tématu efektivního 
hospodaření s energií, využívá-
ní obnovitelných zdrojů energie 
a vyhledávání a realizaci úspor 
energií. Odborníci na energe-
tickou problematiku radí, jak 
uspořit při vytápění budov, 
např. škol, rodinných domů, 
nebo jak efektivně hospodařit 
s elektrickou energií podniku. 
Součástí poradenství je i pomoc 
při získávání dotací a podpor na 
projekty zabývající se úsporou 
energie nebo využíváním obno-
vitelných zdrojů energie. 

Poradenské dny:
– každé pondělí a středu v době 
od 13.00 do 17.00 hodin v kan-
celáři agentury na adrese Jirás-
kova 65, Jihlava. 
– každou první středu v měsíci 
v době od 13.00 do 17.00 hodin 
na Městském úřadu ve Velkém 
Meziříčí.
– každou druhou středu v mě-
síci v době od 13.00 do 17.00 
hodin v kanceláři Rozvojové 
sdružení Zdeňkov, nám. Zacha-
riáše z Hradce 4, 588 56 Telč.
Energetická agentura Vysočiny
Jiráskova 65
586 01 Jihlava
telefon: 567 303 322
fax: 567 303 033
e-mail: eav@eavysociny.cz
www.eavysociny.cz

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
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Nejčastější chyby v právních předpisech obcí
Aby nedocházelo k opakování některých nedostatků při vydávání právních předpisů obcí, vybrali jsme pro vás problematické části, 
v nichž dochází k pochybení nejčastěji.

  číslování a evidence
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) vede obec evidenci 
právních předpisů, které vydala. Evidence musí obsahovat číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, platnosti a účin-
nosti, popřípadě i datum pozbytí platnosti. Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly (1/2002, 2/2002, 3/2002, 1/2003, 
2/2003 atd.). Číselná řada se uzavírá vždy koncem kalendářního roku. Podle ustanovení § 152 odst. 2 zákona o obcích musí obce, 
jejichž evidence včetně číslování právních předpisů neodpovídá těmto požadavkům, uvést evidenci do souladu s těmito požadavky 
do konce roku 2003.

  název a úvodní ustanovení právního předpisu
Název právního předpisu musí obsahovat označení formy právního předpisu, název obce, která jej vydává, číslo a rok vydání 
a stručné a vystižné označení hlavního obsahu. V úvodním ustanovení se uvede, který orgán obce, kdy a na základě jakého zmoc-
ňovacího ustanovení zákona právní předpis vydal.

Vzor úvodního ustanovení obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce AB č. 1/2003,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

na území obce AB a systém nakládání se stavebním odpadem

Zastupitelstvo obce AB se usneslo dne 26. 3. 2003 vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

  příslušnost k vydání právního předpisu
Právní předpis obce vydaný v samostatné působnosti se nazývá obecně závazná vyhláška a vydává jej zastupitelstvo obce. V přene-
sené působnosti vydává právní předpisy nazvané nařízení obce rada obce. V obcích, kde není rada zřízena, přísluší tato pravomoc 
zastupitelstvu obce. V závislosti na druhu musí být právní předpis opatřen příslušným razítkem a záhlavím. V praxi to znamená 
opatřit obecně závaznou vyhlášku – záhlavím a razítkem obce, nařízení – záhlavím a razítkem obecního úřadu. 
 
  změna a zrušení právního předpisu

Pokud obec v minulosti vydala právní předpis, který upravuje určitou problematiku, a později vydá nový právní předpis, jenž 
upravuje tuto problematiku nově, musí nový předpis obsahovat zrušovací ustanovení, kterým dojde ke zrušení staršího právního 
předpisu. 
Při změně stávajícího právního předpisu je třeba vydat právní předpis, kterým dojde ke změně či doplnění staršího právního před-
pisu, přičemž je třeba respektovat ustanovení zákona o obcích, jež řeší názvy a číslování právních předpisů. Není tedy možné měnit 
právní předpisy „dodatky či doplňky“, ale pouze dalším právním předpisem. Změnu a zrušení nařízení lze provést pouze naříze-
ním. Změnu a zrušení obecně závazné vyhlášky lze provést pouze obecně závaznou vyhláškou. 
Např.: Obecně závazná vyhláška obce AB č. 3/2003, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce AB č. 1/2003 o míst-
ních poplatcích.

  vyhlášení právního předpisu
Právní předpis obce musí být vyhlášen, vyhlášení se provede vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Nepro-
dleně po vyhlášení, tj. po uplynutí této 15-ti denní lhůty, zašle obecní úřad právní předpis krajskému úřadu. Pro posouzení, zda 
došlo ke splnění požadavků na vyhlášení právního předpisu, musí obecní úřad opatřit právní předpis i údaji o době, po kterou byl 
zveřejněn na úřední desce. 

 David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu reditele
a krajského živnostenského úradu
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Soutěž
Vesnice roku 2003

Spolek pro obnovu venkova, 
Svaz měst a obcí ČR a Minis-
terstvo pro místní rozvoj vyhla-
šuje soutěž Vesnice roku 2003. 

Soutěže se mohou účastnit 
všechny obce nebo jejich sídla 
vesnického charakteru, které 
mají zpracován vlastní Program 
obnovy vesnice, podají přihláš-
ku do soutěže s dokumentací 
svých výsledků a uhradí příspě-
vek na režii soutěže.
Oceněné obce jsou vždy násled-
ně zvýhodněny při přidělování 
dotací v rámci Programu ob-

novy venkova. Vítěz krajského 
kola soutěže může získat dotaci 
až do výše 500 tis. Kč.
Přihlášku do soutěže včetně 

příslušné dokumentace 
a kopii dokladu o úhra-
dě příspěvku mohou 
obce zasílat do 30. dub-
na 2003 na následující 
adresu: Jitka Burová, 
Regionální pracoviště 
Ministerstva pro místní 
rozvoj, Kotlářská 53, 
602 00 Brno; tel./fax: 
541 321 132, linka 316, 
e-mail: burjit@mmr.cz. 
Přihláška a přesné znění 
podmínek soutěže jsou 

k dispozici na internetových 
stránkách www.isu.cz/pov nebo 
je možné je získat na krajském 
úřadě na odboru regionální-
ho rozvoje, Dušan Vichr, tel. 
564 602 541, e-mail: vichr.d@-
kr-vysocina.cz.

 Dušan Vichr, odbor regionál-
ního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz

Informace o dlouhodobém
záměru vzdělávání kraje
a výroční zprávě kraje

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 31. 3. 2003 schválilo dva 
rozsáhlé materiály z oblasti vzdělávání. Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje 
Vysočina je stěžejním strategickým dokumentem, který ana-
lyzuje stav vzdělávacího systému kraje a vyvozuje základní 
priority rozvoje na období několika let. Výroční zpráva o stavu 
vzdělávání obsahuje souhrn aktuálních statistických informací 
za rok 2002 a vybrané údaje o vzdělávání ve školách ve škol-
ním roce 2001/2002.

Oba dokumenty včetně příloh jsou zveřejněny na webových 
stránkách kraje (např. ve složce Úřední deska – Odbor školství, 
mládeže a sportu – Koncepce vzdělávání a rozvoje lidských 
zdrojů). 

 Kamil Ubr, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 846, e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz.

Nová vyhláška o konkurzech
ve školství

Odbor školství, mládeže a sportu upozorňuje, že dne 17. 
března 2003 vyšla ve Sbírce zákonů ČR nová Vyhláška č. 
72/2003 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidel 
jejich činností při konkurzním řízení na vybrané funkce 
v oblasti školství. 

S platností od 17. 3. 2003 je nutné podle této vyhlášky vyhla-
šovat nové konkurzy na funkce ředitelů škol, předškolních 
a školských zařízení.

Základní rozdíly od původní vyhlášky:

  podmínky vyhlašovaného konkurzu na základě požadavků 
stanovených zřizovatelem školy, předškolního nebo školského 
zařízení veřejně oznamuje konkurzní komise (§ 3)
  v případě, že se konkurzní komise usnese, že pro výkon 

funkce jsou vhodní dva a více účastníků, stanoví se výsledné 
pořadí těchto účastníků (§ 4 odst. 5)

  konečné pořadí účastníků má pro zřizovatele doporučující-
charakter (§ 4 odst. 7)

 Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail: ludvik.z@kr-vysocina.cz

Odbor školství,
mládeže a sportu

Kraj pomůže svazkům obcí
s financováním přezkoumávání 

hospodaření
Zastupitelstvo kraje č. 2/2003 na svém jednání dne 31. 3. 2003 
schválilo usnesením č. 049/02/2003/ZK poskytnutí příspěvku 
svazkům obcí kraje Vysočina na úhradu nákladů účtovaných 
auditorem za provedení přezkoumání hospodaření svazků obcí 
za kalendářní rok 2002.
Příspěvek bude poskytován na základě písemné žádosti svaz-
ku, jehož sídlo leží na území kraje Vysočina, a to ve výši faktu-
rované auditorem, maximálně však do výše 5 000,- Kč.
V těchto dnech by jednotlivé svazky obcí měly obdržet formu-
lář, prostřednictvím kterého lze o příspěvek žádat. Termín pro 
zasílání řádně vyplněných formulářů je 30. červen 2003.

 Martina Chvátalová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 230, e-mail: chvatalova.m@kr-vysocina.cz.

Odbor ekonomický
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památkové péče, což zname-
ná, že pouze tomuto orgánu je 
svěřeno oprávnění rozhodovat 
a zakládat práva a povinnosti 
individuálními správními akty 
(správními rozhodnutími). Není 
v pravomoci správního úřadu 
přenášet takovou kompetenci, 
tj. zakládat práva a povinnosti 
správními rozhodnutími, na or-
ganizaci státní památkové péče. 
Právě v tomto se v praxi nej-
častěji chybuje. Ve správních 
rozhodnutích se mnohdy obje-
vují obraty, jako např.: „průběh 
obnovy objektu bude kon-
zultován po výstavbě lešení 
s odborníky z … ústavu, kteří 
stanoví konkrétní podmínky 
pro provedení prací,“ „koneč-
nou podobu výplně … (oken, 
dveří) odsouhlasí před zadáním 
jejich zhotovení pracovníci …“ 
Uvedené obraty jsou klasickým 
příkladem nepřípustného pře-
nosu kompetence. V praxi to 
znamená, že vlastník je nucen 

Kam sahá moc památkářů?
Postřehy z památkové péče

  právní úprava
Výkon památkové péče je upra-
ven zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve zně-
ní pozdějších změn (poslední 
novela: zákon č. 320/2002 Sb., 
o změně a zrušení některých 
zákonů v souvislosti s ukonče-
ním činnosti okresních úřadů). 
Podle ust. § 14 odst. 3 vydává 
příslušný orgán státní památko-
vé péče tzv. závazné stanovisko, 
a to k obnově kulturních pamá-
tek nebo zamýšlené stavbě, sta-
vební změně nebo udržovacím 
pracím na nemovitosti, která 
není kulturní památkou, ale na-
chází se v památkové rezervaci, 
památkové zóně nebo ochran-
ném pásmu. Pokud orgán státní 
památkové péče dospěje k zá-
věru, že zamýšlené práce jsou 
z hlediska zájmů památkové 
péče přípustné, stanoví v zá-
vazném stanovisku základní 
podmínky, za kterých lze práce 
připravovat a provést. Závazné 

stanovisko se vydává formou 
správního rozhodnutí. 
  orgány a organizace památ-

kové péče
Jak jsem uvedla v předchozím 
odstavci, závazné stanovisko 
vydává orgán státní památ-
kové péče. Tímto orgánem je 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, v případě obnovy 
národních kulturních památek 
krajský úřad. Orgán státní pa-
mátkové péče je povinen si před 
vydáním závazného stanoviska 
vyžádat tzv. vyjádření odborné 
organizace státní památkové 
péče. Odbornou organizací stát-
ní památkové péče je Národní 
památkový ústav, který vznikl 
k 1. 1. 2003 sloučením Státního 
ústavu památkové péče v Praze 
a státních památkových ústavů 
v jednotlivých krajích. Pro 
území kraje Vysočina vydává 
odborná vyjádření Národní pa-
mátkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Brně. 

  rozdílné postavení 
V praxi je důležité si uvědomo-
vat, jaké je skutečné postavení 
orgánů a organizací státní pa-
mátkové péče a jejich pravo-
moci. Orgány státní památkové 
péče, tj. úřady, vydávají formou 
správního rozhodnutí tzv. zá-
vazná stanoviska, organizace 
státní památkové péče, tj. ústav, 
vydává vyjádření, jež jsou pro 
vydání rozhodnutí povinným 
odborným podkladem. Z toho 
vyplývá, že orgány a organiza-
ce státní památkové péče mají 
zcela rozdílné postavení ve 
výkonu státní památkové péče 
při vydávání tzv. závazných 
stanovisek. 
  v čem se chybuje

Povinnosti lze ukládat pouze na 
základě zákona a v jeho mezích 
(čl. 4 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod). Toto pravidlo 
samozřejmě platí také pro po-
vinnosti ukládané závazným 
stanoviskem orgánu státní 

tohoto roku v Hradci Králové. 
Zde by se měly schvalovat 
nové stanovy SMO – účastníci 
krajského setkání o tom dostali 
podrobné informace. V bohaté 
diskuzi se hovořilo o prioritách 
činnosti SMO.
Mimo jiné bylo většinově od-
souhlaseno, že takováto kraj-
ská setkání se budou pořádat 
jednou do roka. V rámci dis-
kuze zde padla připomínka, že 
není dobré, aby na toto jednání 
nebyl oficiálně přizván nikdo 
z krajského úřadu. Během 
roku se totiž pořádají setkání 
starostů měst a obcí společně 
s panem hejtmanem a nebylo 
by od věci, kdyby tato setkání 
byla koordinována. Tato připo-
mínka byla akceptována a příš-
tí rok by tomu tak mělo být.

SMO má rovněž vypracovány 
nové webové stránky pod adre-
sou http://www.smocr.cz.
Převažují zde otázky vztahující 
se k výkladu právních předpisů 
a k řešení jednotlivých situací, 
které mohou v praxi nastat. 
Během zmiňované diskuze 
zazněl také dotaz: Souhlasíte 
s tím, aby byla do budoucna 
zpřístupněna rubrika „Dotazy 
a odpovědi“ pouze členským 
obcím? Při hlasování byla 
odsouhlasena varianta přístu-
pu na tyto stránky pouze pro 
členské obce.

 Jana Fischerová, členka 
zastupitelstva kraje
telefon: 605 246 756, e-mail: 
fischerova.j@kr-vysocina.cz 
redakčně upraveno

Krajské setkání představitelů měst a obcí
kraje Vysočina dne 11. března 2003

Svaz měst a obcí České repub-
liky (SMO) uspořádal dne 11. 
března 2003 v Domě kultury 
odborů v Jihlavě krajské setká-
ní představitelů samosprávy. 
Na toto setkání byli přizváni 
starostové členských, ale i ne-
členských obcí a měst kraje 
Vysočina, kterých přijelo zhru-
ba osmdesát. Jednání zahájil 
a všechny přítomné pozdravil 
primátor statutárního města 
Jihlavy Vratislav Výborný.
Krajská setkání byla poprvé 
organizována v roce 2001, re-
agovala na vznik krajů a byla 
rovněž přípravou na sněm. 
Tehdy byli zváni pouze členové 
svazu. Z rozhodnutí předsed-
nictva SMO byly nyní zvány 
i obce, které nejsou členy 
SMO. Kraj Vysočina byl jako 

první v pořadí v rámci všech 
13 krajů, poslední setkání se 
uskuteční 29. dubna 2004 ve 
Středočeském kraji.
Jednotlivá témata, která ote-
vřeli Jaromír Jech, výkonný 
místopředseda, a další pracov-
níci SMO, byla následující:

 SMO proti snahám omezit 
finanční samostatnost obcí 
a měst ČR

 Poradenská role SMO ze-
jména pro malé obce – právní 
servis na stránkách SMO

 Stát a povodně – snahy SMO 
v oblasti krizových situací

 Role obcí, měst i Svazu 
v době přistupování ČR do EU, 
evropská integrace
Hovořilo se také o přípravě 
VIII. sněmu SMO, který se 
bude konat 29. a 30. května 
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Vítězové soutěže
Zlatý erb 2003

Radonový program ČR
je od ledna zabezpečován 

krajskými úřady

Od 1. 1. 2003, tj. po zániku 
okresních úřadů, je pokračo-
vání Radonového programu 
zabezpečováno na základě 
Usnesení vlády ČR č. 970 ze 
dne 7. 10. 2002, zákonač. 320/
2002 Sb., a zákona č. 18/1997 
Sb., o mírovém využívání ja-
derné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) ve 
znění zákona č. 13/2002 Sb., 
přes krajské úřady, přičemž 
se předpokládá spolupráce 
s obcemi tzv. III. a II. typu.

Do konce loňského roku byl 
radonový program ČR zabez-
pečován Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost (SÚJB), 
Státním ústavem radiační 
ochrany (SÚRO) a okresními 
úřady (OkÚ), a to na základě 
Usnesení vlády ČR č. 538 ze 
dne  31. 5. 1999, zákona č. 18/
1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) ve zně-
ní zákona č. 13/2002 Sb., pro-
váděcí vyhláškou č. 184/1997 
Sb., ve znění vyhl. č. 307/2002 
Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost a Pravidly MF ČR 
č. j. 122/86 106/1999 ze dne 30. 
11. 1999 a Pravidly SÚJB č. j. 
14630/4.2/99Her ze dne 29. 11. 
1999 pro poskytování a rozdě-

lování státních prostředků na 
ochranu obyvatel před ozáře-
ním z radonu a dalších přírod-
ních radionuklidů.

V současnosti probíhá na 
ústředních orgánech státní 
správy jednání o změně způ-
sobu financování a věcného 
zabezpečení tohoto programu.
Pro větší informovanost uvádí-
me tyto zdroje:
– internet – www.sujb.cz – od-
kazy – SURO
– publikaci Opatření proti 
radonu ve stávajících bu-
dovách vydal SÚJB v roce 
2000 a je k dispozici na ad-
rese www.suro.cz/publikace/
o radonu.
Dotazy týkající se zmíněné 
problematiky zodpoví Jaro-
slav Šmejkal, odbor život-
ního prostředí Krajského 
úřadu kraje Vysočina na tel. 
č. 564 602 520, na e-mailu 
smejkal.j@k r-vysocina.cz 
nebo osobně na Krajském 
úřadu kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí, Žižkova 
16, Jihlava.

 Jaroslav Šmejkal, odbor 
životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Informace

Přečetli jsme za vás...
Upozorňujeme obecní úřady pověřené vedením matrik, že 
v částce 19, rozeslané dne 28. února 2003, vyšlo pod č. 52 
úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří-
jmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá 
z pozdějších změn.

V částce 25, rozeslané dne 4. března 2003, vyšel pod č. 62 
zákon o volbách do Evropského parlamentu, kde v § 14 jsou 
stanoveny úkoly pověřeným obecním úřadům, v § 15 všem 
obecním úřadům a v § 16 starostům obcí.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a živnosten-
ského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

k tomu, aby se řídil pokyny třetí 
osoby (památkového ústavu), 
která tak fakticky rozhoduje 
namísto správního úřadu, 
a osobuje si tím kompetenci, již 
podle zákona nemá.
  závěrem

Popsaný stav je v dlouholeté 
praxi zaužívaný a správním 
úřadům výrazně usnadňuje 
vlastní rozhodování. Je možné, 
že správní úřady takovým po-
stupem chtějí dosáhnout maxi-
mální odborné úrovně obnovy 
památek nebo činností spadají-
cích pod ust. § 14 odst. 2 zákona 
o státní památkové péči. Jak je 
však uvedeno výše, děje se tak 
v rozporu se zákonem a v ko-

nečném důsledku toto počínání 
může výrazně poškodit zájmy 
památkové péče. Závazné pod-
mínky ve správním rozhodnutí 
totiž při použití výše uvedených 
formulací mnohdy neobsahují 
regulaci postupů, které jsou 
z hlediska památkové péče 
zcela zásadní. Pokud vlastník 
nebude respektovat pozdější 
pokyny vydané mimo správní 
rozhodnutí, orgán památkové 
péče se bude marně domáhat 
jejich dodržování. 

 Jana Plotová, odbor kultury 
a památkové péče
telefon: 564 602 358, e-mail: 
plotova.j@kr-vysocina.cz

Výsledky celorepublikového kola soutěže o nejlepší internetové 
stránky Zlatý erb byly 24. března vyhlášeny na konferenci ISSS 
(Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové. 
Z celkového počtu 204 soutěžících bylo do užšího výběru nomino-
váno 12 měst, 13 obcí a 12 regionů. Z nich do finále vybrala odborná 
porota 6 měst, 3 obce a 3 regiony. V kategorii města postoupila do 
finále hned tři města z kraje Vysočina – Jihlava, Nové Město na 
Moravě a Třebíč, v kategorii regiony byl mezi nejlepší tři vybrán kraj 
Vysočina.
Kraj Vysočina ve své kategorii zvítězil. V kategorii města obsadila 
zlatou příčku města Jihlava a Most, o stříbrný stupínek se podělila 
města Třebíč, Nové Město na Moravě a Blansko. 
Kategorie města:
1. místo – Jihlava   www.jihlava.cz
1. místo – Most    www.mumost.cz
2. místo – Blansko  www.blansko.cz
2. místo – Nové Město na Moravě www.nmnm.cz
2. místo – Třebíč   www.trebic.cz
3. místo – Cheb   www.mestocheb.cz
Kategorie obce:
1. místo – Chudčice (Jihomoravský kraj, okres Brno–venkov)   
    www.chudcice.cz
2. místo – Osvětimany (Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště)  
    www.osvetimany.cz
3. místo – Dobříkov (Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí)   
    www.dobrikov.cz
Kategorie regiony:
1. místo - Kraj Vysočina   www.kr-vysocina.cz 
2. místo – Informační centrum regionu Jesenicko
    http://jesenik.org 
3. místo – Jihočeský kraj   www.kraj-jihocesky.cz

 Táňa Mrázková, odbor informatiky
telefon: 564 602 104, e-mail: mrazkova.t@kr-vysocina.cz
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Kontakty na senátory za kraj Vysočina
jméno kancelář telefon e-mail
Janata Pavel Karlovo náměstí 38, 674 01 Třebíč 568 821 222 janatap@senat.cz KDU-ČSL
Jehlička Václav Křížová 2, 586 01 Jihlava 567 312 855 vjehlicka@volny.cz BEZPP
Novotný Josef Zahradní 524, 593 01 Bystřice nad Perštejnem 565 551 630 SNK
Pithart Petr Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Dolní 227, 580 01 Havlíčkův Brod
469 623 671
569 424 101

obvod@pithart.cz KDU-ČSL

Štěch Milan Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov 565 321 043 stechm@senat.cz ČSSD

Kontakty na poslance za kraj Vysočina
jméno kancelář telefon e-mail
Bičík Milan Mírová 388, 580 01 Havlíčkův Brod 569 428 680 bicikm@psp.cz KSČM
Černý Karel Strojírenská 371, 591 01 Žďár nad Sázavou 566 620 560 karel.cerny@iol.cz ČSSD
Karas Jiří Cyrila Boudy 6/605, 674 01 Třebíč 602 758 058 karas@psp.cz KDU-ČSL
Kasal Jan Masarykovo náměstí 51, 586 01 Jihlava 257 173 082 kasal@psp.cz KDU-ČSL
Kovačík Pavel V. Nezvala 212/49, 674 01 Třebíč 568 845 504 kovacik@psp.cz KSČM
Němcová Miroslava Havlíčkovo náměstí 17, 591 01 Žďár nad Sázavou 566 626 968 nemcovam@psp.cz ODS
Pešán Jaroslav Masarykovo náměstí 48, 586 53 Jihlava 567 310 115 pesan@psp.cz ODS
Rusová Marie Úlehlova 132/5, 586 01 Jihlava 566 618 284 rusovam@psp.cz KSČM
Schling Jaromír Žižkova 23 B, 586 01 Jihlava 567 312 287 schling@psp.cz ČSSD
Tvrdík Jaroslav Karlovo náměstí 19, 674 01 Třebíč 568 848 217 tvrdikj@psp.cz ČSSD
Zgarba Petr Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod 596 434 241 zgarbap@psp.cz ČSSD

Změna kompetencí v ustanoveních 
mysliveckých stráží

Krajským úřadům ze zákona o myslivosti přináležela do 
27. 2. 2003 kompetence ustanovování mysliveckých stráží. 
V souvislosti s touto kompetencí se dne 26. 2. 2003 uskuteč-
nily na Krajském úřadu kraje Vysočina zkoušky myslivec-
kých stráží. Při těchto zkouškách odbor lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství, jenž tyto zkoušky organizoval, 
prověřil znalost práv a povinností myslivecké stráže. Orgán 
státní správy myslivosti přijal slib mysliveckých stráží od 70 
osob, které test úspěšně složily, a v rámci ustanovení jim vydal 
služební odznak se státním znakem a průkaz myslivecké strá-
že. Od 28. 2. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon číslo 59/2003 
Sb., kterým se mění zákon číslo 449/2001 Sb., o myslivosti ve 
znění zákona číslo 320/2002 Sb., tato kompetence přechází na 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto jsou od tohoto 
data kompetentní k ustanovení mysliveckých stráží se vším, co 
k tomu přináleží.
 

 Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a země-
dělství
 telefon: 564 602 204, e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz

Odbor lesního
a vodního hospodárství 

a zemedelství

Pravidla pro poskytování dotací
na územně plánovací činnost obcí

z rozpočtu kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 
č.2/2003 dne 31. 3. 2003 Pravidla pro poskytování dotací na 
územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina 
(dále uváděno jen pravidla). Text pravidel včetně formuláře 
žádosti je uveřejněn na webových stránkách kraje www.kr-
-vysocina.cz a dále je k dispozici na odboru územního pláno-
vání a stavebního řádu. Kontaktními osobami jsou Ing. Petr 
Průža, vedoucí oddělení územního plánování, tel. 564 602 211, 
e-mail pruza.p@kr-vysocina.cz, a Ing. Lenka Ryšavá, pracov-
nice oddělení územního plánování, tel. 564 602 270, e-mail
rysava.l@kr-vysocina.cz. 

Obce, které splní požadavky pravidel, mohou své žádosti před-
ložit do 15. 5. 2003 odboru územního plánování a stavebního 
řádu.

 Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního řádu 
telefon: 564 602 197, e-mail: strejcek.j@kr-vysocina.cz 

Odbor územního
plánování

a stavebního rádu
A
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Musí obec vyhlásit konkurzní 
řízení na místo ředitele zaří-
zení, které zřizuje?
Velmi časté dotazy na odboru 
školství, mládeže a sportu se 
týkají jmenování a odvolání ře-
ditelek a ředitelů předškolních 
zařízení, škol a školských zaří-
zení, která zřizuje obec.
Zákon č. 284/2002 Sb., který 
upravuje zákon č. 564/1990 Sb., 
o státní správě a samosprávě 
ve školství § 14, odst. 8) obec 
s předchozím souhlasem kraj-
ského úřadu jmenuje na základě 
konkurzního řízení a odvolává 
ředitele předškolních zařízení, 
škol a školských zařízení, které 
zřizuje. Bez předchozího sou-
hlasu krajského úřadu je jmeno-
vání a odvolání neplatné.
Krajský úřad kraje Vysočina 
v souvislosti s přechodem orga-
nizačních složek na jinou formu 
hospodaření – příspěvkové 

organizace – vydával v období 
září–prosinec 2002 souhlas se 
jmenováním ředitelů obecních 
zařízení na dobu určitou, do 
konání konkurzního řízení 
(u některých organizací bylo 
stanoveno časové omezení doby 
konání konkurzu). 

Proč krajský úřad vydával 
souhlas se jmenováním na 
dobu určitou?
Takto formulovaný souhlas byl 
vydáván proto, že na konkrétní 
zařízení nebyl vyhlášen kon-
kurz na místo ředitele. Dovolím 
si připomenout situaci, která 
vznikla na obcích – zřizovate-
lích škol, předškolních a škol-
ských zařízeních – na podzim 
roku 2002. Obce připravovaly 
přechod svých organizačních 
složek na novou formu hos-
podaření – příspěvkové orga-
nizace. Současně probíhala 

Na co se nás často ptáte

Kde je možné získat informa-
ce o radonovém programu?
Informace o radonovém progra-
mu je možné získat na interne-
tové adrese www.suro.cz a na 
Krajském úřadu kraje Vysočina, 
odboru životního prostředí..
Co dělat v případě zjištění 
zvýšeného výskytu radonu 
v obecním veřejném vodovo-
du?
V případě zvýšeného výskytu 
radonu ve veřejném vodovodu 
může obec požádat krajský 
úřad  o poskytnutí státní dotace 
na vybudování odradonovací-
ho zařízení. Je třeba si nechat 
odbornou firmou vypracovat 
projekt a zaslat jej s žádostí 
a dalšími doklady (které na 
požádání obci zašle) na odbor 
životního prostředí Krajského 
úřadu kraje Vysočina, jenž jej 
doporučí Státnímu úřadu pro ja-
dernou bezpečnost k posouzení 
a stanovení výše státní dotace.
Jakým způsobem a za jak 
dlouho se občan dozví výsled-
ky radonového průzkumu ve 
svém rodinném domku?
Po sejmutí stopových detektorů 
radonu, kterými se radonový 

Radonový program v otázkách 
a odpovědích

průzkum v objektech provádí, 
jsou tyto zasílány prostřednic-
tvím Státního ústavu radiační 
ochrany Hradec Králové k vy-
hodnocení do Státního ústavu 
jaderné, chemické a biologické 
ochrany do Kamenné u Příbra-
mi. Do této státní instituce jsou 
zasílány detektory z celé ČR, 
a proto je třeba na výsledky, kte-
ré obdrží každý vlastník objektu 
individuálně, tak asi 4–5 měsíců 
čekat. S výsledky měření obdrží 
také informaci o tom, jak postu-
povat dále.
Kde a jakým způsobem lze 
měření radonu objednat?
Měření radonu může být krát-
kodobé (týdenní), nebo dlou-
hodobé (roční). Pokud občan 
toto měření potřebuje urychleně 
(např. z důvodu vydání staveb-
ního povolení na rekonstrukci 
objektu), musí se obrátit na 
komerční firmu, vlastnící plat-
né osvědčení Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost k této 
činnosti (seznam firem je uve-
den v registru na internetové 
adrese www.sujb.cz), případně
na odbor životního prostředí 
Krajského úřadu kraje Vysoči-

příprava a konání komunálních 
voleb. Je zřejmé, že vyhlášení 
konkurzního řízení v té době by 
bylo pro obecní zastupitelstvo 
časově velmi náročné, a proto 
krajský úřad zvolil tuto alter-
nativu souhlasu se jmenováním 
ředitele s tím, že konkurz bude 
vyhlášen v nejbližším možném 
termínu (uveden na vydaném 
souhlasu se jmenováním).
Aby bylo jmenování ředitele 
školy, předškolního a školského 
zařízení zřizované obcí v soula-
du s výše citovaným zákonem, 
Krajský úřad kraje Vysočina 
doporučuje obcím vyhlásit 
konkurzní řízení na místo 
ředitele školy, předškolního 
zařízení a školského zařízení 
v nejbližším možném termínu 

(týká se pouze příspěvkových 
organizací, které vznikly k 1. 
1. 2003). Příprava, konání a vy-
hlášení výsledků konkurzního 
řízení vyžaduje přibližně 1–2 
měsíce (v souladu s vyhláškou 
MŠMT ČR č. 72/2003 Sb., o se-
stavování konkurzních komisí 
a pravidlech jejich činnosti pro 
konkurzní řízení na vybrané 
funkce v oblasti školství).
Krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor školství, mládeže a spor-
tu – oddělení organizace škol-
ství – je připraven obcím v této 
oblasti poskytnou metodickou 
pomoc.

 Dana Svobodová, odbor 
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 278, e-mail: 
svobodova.d@kr-vysocina.cz

S dotacemi na plynofikaci
vám poradí Energetická

agentura Vysočiny

Konkurzní řízení na místa
ředitelů škol

Informace krajské energetic-
ké agentury pro obce
Řada obcí v uplynulých letech 
obdržela rozsáhlé dotace na 
plynofikaci obcí ze Státního 
fondu životního prostředí 
(SFŽP). Součástí smluvních 
podmínek, za kterých se dota-
ce uděluje, je dosažení určitého 
procenta plně plynofikovaných 
domácností v obci. Postihem 
za nedodržení smluvních pod-
mínek je vrácení dotace a vy-
soká penalizace, která může až 
ohrozit finanční samostatnost 
obce.
Obce, kterých se uvedený pro-
blém týká nebo může týkat, se 
mohou s jeho řešením obrátit 
na krajskou energetickou agen-
turu, kterou je Energetická 
agentura Vysočiny (EAV), 
sídlem Jiráskova 65, Jihlava, 
telefon: 567 303 322, e-mail: 

eav@eavysociny.cz. Na zá-
kladě dohody s obcí povede 
EAV jednání se SFŽP o řešení 
vzniklé situace tak, aby pokud 
možno nedošlo k povinnosti 
vracet již přijatou dotaci.
Rychlé jednání ze strany obcí 
agentuře umožní projednávat 
případy společně s výraznou 
úsporou času všech stran. 
Včasné jednání se SFŽP také 
vytváří větší prostor pro hle-
dání oboustranně přijatelného 
řešení.
EAV poskytuje obcím v rámci 
svého statutu řadu bezplatných 
služeb. Další informace a spo-
jení na EAV najdete na webo-
vých stránkách:
www.eavysociny.cz.

 Pavel Bárta, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: 
barta.p@ kr-vysocina.cz
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Program obnovy venkova (POV)
Marie Černá pohovořila k Programu obnovy venkova:
– Program obnovy venkova je důležitým nástrojem pro rozvoj obcí;
– kraj Vysočina získal na řádné žádosti v rámci dotačních titulů 1 až 7 částku ve 
výši 44,8 mil. Kč;
– pracuje se na modelu rozdělení těchto financí. Žádosti schvaluje 16ti členný kraj-
ský výběrový výbor, jehož složení navrhuje rada kraje. Ve výboru má každý správní 
obvod obce s rozšířenou působností svého zástupce;
– poděkování obcím s pověřeným obecním úřadem za to, že umožnily práci tzv. 
regionalistů, kteří spolupracovali s krajem a ověřovali některé údaje, které se týkaly 
žádostí o finanční podporu z POV; 
– starostové cítí určité obavy o budoucnost financování POV, asociace krajů přijala 
usnesení, kde se kraje zavazují, že v případě převedení financí určených na POV do 
rozpočtového určení daní krajů bude minimálně částka v objemu roku 2003 použita 
k rozvoji venkova.

Připomínka
Bylo by možné vyzvednout si finanční příspěvek a podepsat limitky (na základě 
schválené žádosti o finanční podporu z programu obnovy venkov) rovněž v různých 
pobočkách Spořitelny?
Hejtman si připomínku poznamenal se slovy, že se tato situace týká programů, které 
jsou administrovány ústředními orgány.
Hejtman doplnil informace Marie Černé:
– zákon o rozpočtovém určení daní, vztah mezi financováním krajů a financováním 
ústředními orgány;
– v Programu obnovy venkova je v rozpočtu na celou republiku 520 milionů Kč;
– tento dotační titul bude pravděpodobně předán krajům do jejich rozpočtového 
určení daní od roku 2004;
– vláda dne 12. března 2003 projednala materiál, týkající se rozpočtového určení 
daní, a s úpravami jej schválila.

Průběh rozpisu přímých nákladů do obecního školství
Alena Štěrbová pohovořila o rozpočtu obecních škol:
– MŠMT stanoví zásady, jak má kraj rozepsat finance na školy;
– finance ze státu jsou rozepsány dle agregovaných normativů;
– krajský úřad provedl rozpis dle soustavy krajských normativů, dbalo se na to, aby 
pravidla pro všechna zařízení na území kraje byla stejná;
– výše uvedená soustava je zveřejněna na www stránkách kraje;
– obce s rozšířenou působností provedou návrh rozpisu, 11 obcí III. stupně již 

Navržený program
1. Grantové programy Fondu Vysočiny
2. Program obnovy venkova
3. Průběh rozpisu přímých nákladů do obecního školství
4. Poskytování příspěvků obcím kraje na požární ochranu na rok 2003
5. Odpadové hospodářství – likvidace a recyklace elektrošrotu
6. Diskuze

Zahájení
František Dohnal, hejtman kraje Vysočina, přivítal přítomné starosty a podal infor-
mace: 
– k organizačnímu zajištění setkání;
– představil členy Rady kraje Vysočina a předsedu Bezpečnostní komise Rady kraje 
Vysočina;
– přednesl program jednání.

Grantové programy Fondu Vysočiny
Tomáš Hermann podal informace o Fondu Vysočiny:
– vysvětlil dosavadní fungování Fondu Vysočiny;
– v roce 2002 byla do fondu z rozpočtu kraje přidělena a schválena částka ve výši 81,4 
mil. Kč;
– zůstatek z roku 2002 činil 36,26 mil. Kč;
– v roce 2003 byla do fondu přidělena částka ve výši 80 mil. Kč;
– na zastupitelstvu kraje dne 18. února bylo vyhlášeno 9 programů;
– opět byl vyhlášen program Obce na síti III, uzávěrka začátkem května;
– téměř všechny programy jsou otevřeny pro obce jako žadatele, nebo pro obcí zřizo-
vané organizace;
– nyní je připraveno 6 programů, které budou předloženy Zastupitelstvu kraje Vyso-
čina 31. 3. 2003;
– opět bude vypsán program obdobný programu Výstavba a údržba sportovišť, tento 
program byl vítan už v minulém roce;
– veškeré informace jsou dostupné na www stránkách kraje Vysočina
(www.kr-vysocina.cz), na internetových stránkách kraje Vysočina je nutné sledovat 
„výzvu k předkládání projektů a formulář žádosti“;
– další dostupné informace jsou zveřejňovány každý měsíc ve Zpravodaji kraje Vy-
sočina.
Miloš Vystrčil vyzval starosty a starostky, aby v rámci svých obcí podpořili propagaci 
nových grantových programů, které kraj Vysočina vypisuje. Informace najdou v obec-
ním tisku, předání informací organizacím působícím v rámci obce, města apod.

Sumář informací ze setkání rady kraje se starosty 
obcí kraje Vysočina dne 26. března 2003

na, a za úhradu si měření nechat 
provést. Dlouhodobé měření 
radonu pomocí stopových de-
tektorů, které je zdarma, lze 
jednotlivými občany objednat 
na odboru životního prostředí 
Krajského úřadu kraje Vyso-
čina. Kromě toho je krajským 
úřadem organizován za pomoci 
odborných firem, obcí i jednot-
livců cílený radonový průzkum 
objektů na území kraje dotovaný 
státem. Pro dosud neprojevený 
zájem o realizaci tohoto průzku-
mu zůstává touto činností nepo-
krytý okres Jihlava a Pelhřimov. 
Zájemci se mohou přihlásit na 

odboru životního prostředí Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina.
V jakém případě může občan 
získat státní příspěvek na pro-
tiradonová opatření ve svém 
rodinném domku?
Na základě doporučujícího sta-
noviska Státního ústavu radiační 
ochrany k výsledkům měření 
radonu stopovými detektory 
lze za podmínky, že se jedná 
o objekt se stavebním povole-
ním vydaným nejpozději do 28. 
2. 1991, ve kterém průměrná 
hodnota objemové aktivity 
radonu přesáhla 1 000 Bq/m3, 
požádat krajský úřad o státní 

příspěvek na protiradonová 
ozdravná opatření. V součas-
nosti se na Ministerstvu financí 
ČR dopracovává prováděcí 
vyhláška, která přesně stanoví 
další podmínky pro poskytnutí 
a čerpání státního příspěvku na 
uvedený účel. Státní příspěvek 
na protiradonová opatření se též 
poskytuje na školní a předškolní 
zařízení a tzv. objekty ve veřej-
ném zájmu, jako např. domovy
s pečovatelskou služby, dětské 
domovy, domovy důchodců, 
zdravotnická zařízení apod., 
o něž žádá vlastník objektu 
krajský úřad za podmínek 

obdobných jako u veřejných 
vodovodů.
Kde může občan obdržet 
výsledky dřívějšího měření 
radonu ve svém objektu, po-
kud je např. ztratil a nutně je 
potřebuje třeba ke stavebnímu 
povolení?
Při ztrátě výsledků měření rado-
nu je možno se obrátit na odbor 
životního prostředí Krajského 
úřadu kraje Vysočina, který 
vede databázi všech měření.

 Jaroslav Šmejkal, odbor ži-
votního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových materiálů 
pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontakt-

ních informací najdete na internetových stránkách kraje:

www.kr-vysocina.cz

– asociace původců a subjektů nakládajících s odpady vznikla s cílem plnit zákon-
né podmínky v oblasti odpadového hospodářství;
– členy sdružení jsou původci odpadů – obce a města, dále subjekty nakládající 
s odpady – osoby oprávněné k nakládání s odpady i osoby povinné ze zákona za-
jistit zpětný odběr výrobků;
– asociace otevřela možnost členství i pro povinné osoby, aby mohly vystupovat 
s připomínkami;
– veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách:
www.spetnyodber.info.

Závěr, diskuze
K programu Obnova venkova:
Pro realizaci projektů by bylo dobré, aby bylo rozhodnuto o přidělení dotace co 
nejdříve, nejpozději do konce dubna.
Marie Černá přiblížila přítomným systém a časový harmonogram schvalování 
dotací v krajském výběrovém výboru POV a mezirezortním řídicím výboru.

Silnice v kraji Vysočina jsou po zimě ve velice špatném stavu, kdy se začne s opra-
vami? 
Hejtman sdělil, že v letošním roce byly finanční prostředky na údržbu a opravu 
komunikací přiděleny do rozpočtu krajů (dříve tyto prostředky byly v rozpočtech 
jednotlivých SUS). Silnice v kraji se budou postupně opravovat.
Jak se bude řešit dopravní obslužnost a její financování v příštím roce? 
Hejtman uvedl, že finanční prostředky na dopravní obslužnost byly kraji přiděleny 
formou účelové dotace, v příštím roce budou zahrnuty do daňových příjmů kraje 
(nedojde k poklesu financí).
Petr Pospíchal sdělil, že by nemělo dojít k poklesu financí pro příští rok:
– jízdní řády a licence byly na rok 2003 ještě stanoveny okresními úřady;
– kraj si nechal zpracovat studii optimalizace dopravní obslužnosti, jejíž první část 
by měla být odevzdána na jaře tohoto roku, druhá část v srpnu, ta by měla obsaho-
vat konkrétní návrh otimalizovaných jízdních řádů;
– odbor dopravy bude schvalovat jízdní řád na příští rok;
– jízdní řády se schvalují na kalendářní rok; 
– v roce 2004 bude jednotná krajská dopravní obslužnost;
– snaha o sjednocení v rámci celého kraje.
Město Pelhřimov má uzavřené smlouvy s dopravci, je možné finanční pokrytí smluv 
s dopravci na rok 2002? Je možné v roce 2003 finanční pokrytí dalších spojů?
Miloš Vystrčil uvedl, že kraj rozhodl přispět na dopravní obslužnost z vlastního 
rozpočtu. Do základní dopravní obslužnosti byly zařazeny spoje, které dříve fi-
nancovaly obce v rámci ostatní dopravní obslužnosti (menší zatížení pro rozpočty 
obcí).
Jak je připravovaná oprava komunikace Nové Veselí – Bohdalov?
Petr Pospíchal pohovořil o vývoji situace. Převzatá dokumentace k územnímu 
řízení nebyla použitelná, musela být zpracována znovu. Rozpočet je ve výši 115 
mil. Kč. Jedná se o celkovou rekonstrukci. Bude se snižovat profil kopců, silnice 
se bude rozšiřovat. Je připravován návrh na stavební povolení. Zastupitelstvo kraje 
bude schvalovat výkupní smlouvy pozemků. V létě se začne s pracemi, ukončeny 
budou v jarních měsících příštího roku.

Závěrem se diskutovalo k problematice obecně závazných vyhlášek:
Marie Černá na závěr vyzvala starosty, aby se v rámci možností přihlásili do sou-
těže Vesnice roku. Upozornila ještě na grantové programy, zejména na program 
Obce na síti – vyzvala starosty, aby se snažili žádat o grant. Je dobré sledovat 
měsíčník kraje – Zpravodaj a webové stránky kraje.

Hejtman poděkoval za pozornost.

 Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz

ukončilo dohadování a návrhy se budou sumarizovat, následně po předání kom-
pletních rozpisů kraj schválí konečný rozpis;
– je potřeba udržet rozumnou síť škol, efektivně ji spravovat, kraje chtěly, aby 
přímé náklady byly v rozpočtovém určení daní krajům; 
– odbor školství mládeže a sportu je zodpovědný za správně provedený rozpis;
– na zastupitelstvu kraje dne 31. 3. 2003 bude schvalován „Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina“.
Hejtman kraje doplnil informace:
– přímé náklady do školství – mzdy v rámci ČR činí téměř 62 miliard;
– kraj klade důraz na správné využití prostředků vynaložených do školství.

Dotaz
Bylo by možné, aby kraj z důvodu podpoření růstu populace dotoval výstavbu 
obecních bytů, vzhledem k tomu, že obce nemají dost finančních prostředků? 
Hejtman konstatoval, že bytová problematika je záležitostí především obcí a do-
tační politiky státu. Marie Černá doplnila, že se očekává vyjádření Svazu měst 
a obcí k této problematice.
Ke školským zařízením patří jídelny a kuchyně, nová vyhláška ztěžuje jejich pro-
voz, úpravy kuchyní jsou drahé.
Hejtman kraje odpověděl:
– je to vyhláška Ministerstva zdravotnictví;
– upozornil na nedostatky ve vyhlášce. Uvažuje se o její změně a úpravě. Tento 
proces je v kompetenci ministra zdravotnictví.
Miloš Vystrčil doplnil:
– na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde byl na jednání, se o vyhláškách 
debatovalo;
– před schválením samotné vyhlášky musí být zpracován materiál, který se 
zabývá dopadem do rozpočtu státu, při schvalování výše uvedené vyhlášky byl 
dopad do státního rozpočtu nulový, zatížení krajských a obecních rozpočtů je 
však velké a nebylo bohužel bráno v úvahu;
– nyní se před schválením vyhlášky bude vždy uvádět finanční zátěž veřejných 
rozpočtů.

Připomínky přítomných
Po vstupu do EU budou dotace pro obce na výstavbu bytů minimální. Obce 
a města budou stavět tzv. sociální byty, tak jak je to v Evropské unii.
Poděkování za ochotu pracovnicím na krajském úřadě odbor školství, které se 
věnují metodické pomoci.

Zásady poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdruže-
ním hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární 
ochranu na rok 2003
Na toto téma pohovořil Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje 
Vysočina:
– tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem kraje v rámci rozpočtu kraje Vy-
sočina;
– zásady byly vypracovány na společném jednání vedení Hasičského záchraného 
sboru kraje Vysočina, představitelů Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a zástupců kraje Vysočina;
– přípěvek je poskytován za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sboru dob-
rovolných hasičů obcí a dalším je příspěvek na organizační zabezpečení soutěží;
– vyzval starosty, aby tyto peníze, které byly poukázány na účty obcí, poskytli 
opravdu sborům dobrovolných hasičů a nekrátili hasičům dotace, jež jsou jim od 
obcí určeny;
– pokud hasiči obcí nebudou spokojeni se zařazením do působnosti a kategorie 
jednotek požární ochrany, požadavky musí projednat z Hasičským záchraným 
sborem kraje Vysočina. 

Odpadové hospodářství – likvidace a recyklace elektrošrotu
Ivo Rohovský poskytl několik informací k odpadovému hospodářství:
– všechny obce jsou zařazeny do systému třídění ECOCOM;
– povinnosti obce ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
Předal slovo paní Tereze Ulverové, které pohovořila o firmě APUSO – sekce pro 
nakládání s nebezpečnými odpady:
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