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Vážení čtenáři,
v lednovém čísle Zpravodaje jsem vás za redakční tým Zpravodaje požádal o vyplnění dotazníku. Tento dotazník měl všem, kteří se zabývají tvorbou Zpravodaje, napomoci objektivně se ohlédnout a zhodnotit kvalitu i účelnost vynaložené práce.
Poté, co jsem si výsledky ankety důkladně prostudoval, mohu s radostí konstatovat,
že náš Zpravodaj je vámi vnímán ve většině případů jako užitečný rádce a někdy
možná i přítel. Nezastírám, že je to pro nás závěr příjemný a potěšující.
Poměrně dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem vás seznámit s podrobnou analýzou vašich odpovědí, kterou velmi pečlivě zpracovali Martin Kalivoda a Václav Brabec. Prvním krokem, který jsme
v tomto směru již učinili, je, že celá analýza je vyvěšena na webových stránkách kraje Vysočina >
Servis pro obce > Zpravodaj.
Protože jsme však zjistili, že celá řada z vás má „papírovou“ podobu Zpravodaje raději než podobu
elektronickou (nakonec to někde možná je i kvůli dostupnosti a ceně), rozhodli jsme se, že výsledky
ankety postupně zveřejníme i ve Zpravodaji v jeho následujících třech vydáních. Postupně vás tedy
v pravidelné rubrice Anketa – Zpravodaj 2003 a Co vy na to? seznámíme s výsledky odpovědí na
otázky 1–4, 5–10, 11–14. Věříme, že zveřejněné výsledky naší analýzy vás zaujmou a třeba vyvolají
ještě některé další vaše připomínky a náměty.
A to je vlastně to, co chci napsat na závěr. Každý úspěch kromě toho, že přináší radost, i zavazuje.
Proto se i do budoucna budeme nadále zajímat o názory čtenářů a určitě si zase nejpozději za rok
necháme Zpravodaj „oznámkovat“. Všem čtenářům, zejména potom těm, kteří vyplnili anketní lístek
nebo jiným způsobem vyjádřili svůj názor, děkujeme za čas i zájem a těšíme se na další spolupráci.
Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz, www.vystrcil.cz

Poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v kraji Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo na svém zasedání
17. února 2004 usnesením
č. 059/01/2004/ZK Pravidla
pro poskytování dotací na
obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina. V rozpočtu
kraje je pro tento druh dotace
vyčleněna částka 12 milionů
korun.
Dotace může být poskytnuta
na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních
památek, tj. údržbu, opravu,
rekonstrukci, restaurování a na
vytvoření potřebných podkladů
pro tuto obnovu, tj. stavebně
historické průzkumy (dále jen
„obnova kulturních památek“).
Dotace se poskytují na obnovu
kulturních památek, které se
nacházejí v kraji Vysočina.

Dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek, tj.
věcí movitých i nemovitých,
popř. jejich souborů, prohlášených podle ust. § 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších
změn), za kulturní památky
nebo zapsaných do státních
seznamů kulturních památek
podle dřívějších právních
předpisů ve smyslu § 42 odst. 1
o státní památkové péči.
Výše dotace poskytované
vlastníkům kulturních památek se odvozuje z výše ceny
prací na obnově kulturní památky dohodnuté ve smlouvě
o dílo na daný kalendářní rok.
Dotace se poskytuje ve výši do
50 % ceny prací a maximálně
do výše 300 000,- Kč.

Podmínkou pro získání dotace
je finanční spoluúčast obce,
na jejímž katastrálním území
se kulturní památka nachází.
Výše finanční spoluúčasti obce
na obnově kulturní památky je
stanovena variantně:
a) obec se bude podílet na obnově kulturní památky nejméně
20 % z celkových nákladů na obnovu kulturní památky v daném
kalendářním roce nebo
b) obec vynaloží na obnovu
kulturních památek bez rozlišení jejich vlastníků, tj. včetně
obnovy kulturních památek ve
vlastnictví obce, v daném kalendářním roce výdaje ve výši
odpovídající nejméně 5 % vlastních rozpočtovaných daňových
příjmů za předcházející kalendářní rok.
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Žádosti o dotace se předkládají
na předepsaném formuláři
odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu kraje Vysočina v termínu do 10. května
2004. Pro dodržení termínu
je rozhodující datum podání
zásilky k poštovní přepravě.
Pravidla pro poskytování dotací
na obnovu kulturních památek
v kraji Vysočina i formulář žádosti o poskytnutí dotace jsou
k dispozici na odboru kultury
a památkové péče, nebo na internetových stránkách kraje
Vysočina v dokumentech odboru kultury a památkové péče.
Jaroslava Panáčková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 296, e-mail:
panackova.j@kr-vysocina.cz

Zákonodárná iniciativa
kraje Vysočina
Dne 9. března 2004 schválila
poslanecká sněmovna návrh
zákona, který předložilo
Zastupitelstvo kraje Vysočina. Poslaneckou sněmovnou
schválený návrh zákona byl
12. března 2004 postoupen
k projednání senátu.
Jde o novelu zákona č. 634/
1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlaso-

vého a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, která odstraňuje rozpory
v dosud platné právní úpravě.
Pokuty uložené obecními živnostenskými úřady podle § 24
odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, a pokuty uložené krajskými živnostenskými úřady podle § 8
odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy, ve znění
pozdějších předpisů, totiž
byly a stále ještě jsou příjmem
státního rozpočtu, přestože je

ukládají a vymáhají orgány
územních samospráv.
Právní úprava navrhovaná
krajem Vysočina znamená
nasměrování výnosů z pokut,
které uloží příslušné obecní
či krajské živnostenské úřady,
do rozpočtů územních samosprávných celků.
Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail:
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Ohlédnutí za rokem 2003...

Z Programu obnovy venkova získaly obce přes 55 milionů
Program obnovy venkova patří především u malých obcí mezi oblíbenou možnost, jak získat finanční prostředky na realizaci rozmanitých akcí, a to od obnovy a údržby venkovské zástavby přes komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně
až po třeba rekonstrukce místních komunikací. Celkové přiznané dotace v roce 2003 činily 55 483 tis. Kč.
– V rámci dotačního titulu (DT) 1–4 bylo podpořeno na 360 akcí programů obnovy vesnice a obce kraje Vysočina na jejich realizaci
získaly celkem 43 942 tis. Kč.
– V rámci DT 5 (pořizování územně plánovacích dokumentací) bylo úspěšných 5 obcí, které získaly na pořízení urbanistických studií
dotaci ve výši 112 tis. Kč.
– V rámci DT 6 (projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice) bylo podpořeno 12 projektů
o souhrnné dotaci 1 481 tis. Kč.
– V rámci DT 7 (integrované projekty venkovských mikroregionů) získaly obce nebo mikroregiony na 22 akcí celkem 3 895 tis. Kč. Další
prostředky v rámci DT 7 ve výši 3 634 tis. Kč získaly vybrané mikroregiony na základě porovnání kvality předložených projektů v intencích LEADER+ na veřejném slyšení.
– V rámci DT 8 získaly obce na podporu financování úroků z úvěrů 2 419 tis. Kč.

Kraj poskytoval bezplatné vzdělávání
V roce 2003 byly realizovány vzdělávací akce, vycházející z aktuálních potřeb územních samosprávných celků kraje Vysočina. Účast na
popisovaných vzdělávacích akcích byla bezplatně nabídnuta zástupcům obcí kraje Vysočina.
1. Realizace seminářů podle zákona č. 312/2002 Sb. (s akreditací Ministerstva vnitra)
Vstupní vzdělávání:
cykly programu Vstupní vzdělávání probíhají celoročně
Průběžné vzdělávání:
vzdělávací program Vzdělávání zaměstnanců územní samosprávy k problematice finančního řízení, kontroly a interního auditu
vzdělávací program Realizace projektů s využitím finančních nástrojů Evropského společenství
2. Realizace seminářů s aktuální tématikou (podle § 141a) zákoníku práce)
Seminář Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Seminář Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb. (ve spolupráci s Ministerstvem vnitra)
Seminář Ochrana osobních údajů
Seminář Správní řád a správní soudnictví
Seminář Nový zákon o veřejných zakázkách (ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj)
Radka Burketová, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 142, e-mail: burketova.r@kr-vysocina.cz
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Výsledky ankety Zpravodaj 2003 (1. část)
Vážení čtenáři,
v měsíci lednu jsme ve Zpravodaji zveřejnili anketu, prostřednictvím které jsme vás požádali o názor na vydávání tohoto měsíčníku,
kvalitu a srozumitelnost jeho obsahu. Ankety se zúčastnilo celkem 203 respondentů. Těm z vás, kteří anketě věnovali chvíli času, velice
děkujeme. Její výsledky nám pomohou dále zlepšovat obsah a formu. Jelikož se domníváme, že závěry z ankety mohou být zajímavé i pro
vás, přinášíme nejdůležitější výsledky s komentářem.
Touto anketou naše komunikace s vámi samozřejmě nekončí – doufáme, že nám sdělíte svůj názor, kdykoliv to budete považovat za
účelné.
Za redakční radu Zpravodaje Martin Kalivoda, odbor sekretariátu hejtmana
ANKETA ZPRAVODAJ 2003 – VÝSLEDKY
Celkem oslovených respondentů: 1 070
Celkem obdržených anketních lístků: 203 (z toho 171 obcí, 7 měst, 11 příspěvkových organizací kraje, 1 poslanec, 1 HZS, 1 hospodářská
komora, 1 anonymní odpověď, 4 ostatní)
Odpovědi respondentů:
Číselné hodnoty u jednotlivých variant značí, kolikrát respondenti označili příslušnou variantu. Otázky č. 2 a 3 jsou otázkami tzv. otevřenými. To znamená, že respondenti mohli odpovídat libovolným způsobem – neměli k dispozici varianty. U těchto otázek je uveden
přepis došlých odpovědí.
1) Kterou rubriku ve Zpravodaji si nikdy nenecháte ujít?
149
133
88
74
64

Informace o Fondu Vysočiny
Na co se nás často ptáte
Přehled usnesení z jednání zastupitelstva kraje
Vysočina v číslech
Vysočina a Evropská unie

2) Které články/informace uveřejňované ve Zpravodaji vám
přijdou připadají zbytečné?
15
1

15
9
8
6
5
4
4
4

2
1
1
1
1
1

častější zprávy z odborů KrÚ
přehled nejčastějších chyb obcí v účetnictví
fotografie obcí, mapky, cyklotrasy
informace o strukturálních fondech
informace o formulářích SROP
informace o trestné činnosti v kraji
právní poradna

metodické návody

Komentář k otázkám 1–3: Z výsledků odpovědí čtenářů na otázky
č. 1 až 3 vyplývá, že dávají důraz na praktické informace, případně na informace týkající se různých dotačních titulů a především
Fondu Vysočiny.
Výsledky víceméně potvrdily naši strategii, podle které Zpravodaj
vnímáme výhradně jako prostředek zveřejňování seriózních, přesných a srozumitelných informací odborného charakteru. V této
strategii budeme nadále pokračovat.

návrhy vzorů vyhlášek, legislativa obecně

4) Jsou dle vašeho názoru články zveřejňované ve Zpravodaji
srozumitelné, přehledné a přesné?

usnesení zastupitelstva kraje nebo rady kraje
informace, které probíhají v tisku

3) Co ve Zpravodaji postrádáte?
15

2

přehled obcí a organizací, které uspěly v grantových progr.
víc kultury
informace o dalších dotacích
upozornění na důležité termíny
informace o aktuálních problémech obcí
rozhovory se starosty obcí
více školství

123
80
0
0

většinou ano
ano
ne
komentář

Komentář k otázce 4: Velice děkujeme za tuto vesměs pozitivní
zpětnou vazbu. Přehlednost, stručnost a srozumitelnost považujeme za základní podmínku toho, aby Zpravodaj splňoval svůj účel.
Přes vaše pozitivní hodnocení jsme si vědomi toho, že je vždy co
zlepšovat.
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K provozování mezinárodní silniční dopravy
je nutné mít eurolicenci
V částce 32/2004 Sbírky zákonů
s datem rozeslání dne 5. března 2004 byl vydán pod č. 103
zákon kterým se mění zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů, zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopra-

vě, ve znění pozdějších předpisů.
Z uvedených změn je pravděpodobně nejvýznamnější změna
zákona č. 111/1994 o silniční dopravě, která mimo jiné řeší také
otázky povolení k provozování
mezinárodní silniční dopravy
na území států Evropské unie
pro české dopravce – tzv. eurolicence.
Se vstupem České republiky do
EU dne 1. 5. 2004 musí mít eurolicenci všichni dopravci, kteří:
– provozují silniční mezinárodní
nákladní dopravu vozidly, jejichž
celková hmotnost přesahuje 6
tun včetně přívěsu (návěsu) nebo
jejichž užitečná hmotnost přesahuje 3,5 tuny.

Výsledky krajského kola
soutěže Zlatý erb
Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2004 o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí proběhlo na slavnostním ceremoniálu dne 8. 3. 2004. Odborná porota ohodnotila soutěžící stránky podle čtyř kritérií – obsažnost, aktuálnost, přehlednost
navigace, výtvarné zpracování webů. Vítěz každé kategorie automaticky postupuje mezi nominované v republikové soutěži.
Pořadí soutěžících dle umístění:
Kategorie města
1. cena: Třebíč – www.trebic.cz
2. cena: Velké Meziříčí – www.mestovm.cz
3. cena: Havlíčkův Brod – www.muhb.cz
Kategorie obce
1. cena: Okříšky – www.okrisky.cz
2. cena: Dolní Vilémovice – www.dolnivilemovice.cz
3. cena: Kuroslepy – www.kuroslepy.cz
Kategorie elektronická služba
1. cena: Ždírec nad Doubravou – jídelní lístek a internetové i SMS
objednávání jídel ve školní jídelně ZŠ – www.zdirec.cz/jidelna/
2. cena: Kuroslepy – Turistické trasy podrobně s fotkami
– www.kuroslepy.cz/turistika.php
3. cena: Senožaty – Digitální mapy – www.senozaty.cz/cs/gis
Zvláštní cena krajské poroty – cena veřejnosti
obec Cikháj – http://cikhaj.zde.cz
Další informace naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz
v sekci výsledky krajského kola. V příštím čísle Zpravodaje přineseme kompletní výsledky krajského kola a informace o průběhu konání
celorepublikového kola v Hradci Králové ve dnech 29.–30. března.
Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz

– provozují mezinárodní autobusovou dopravu na území států
EU nebo z státu EU do státu,
který není součástí EU („třetí
stát“), a naopak.
Eurolicence má dvě části, originál a opis, resp. opisy. Originál
eurolicence u sebe uchovává
dopravce a opisy eurolicence
musí mít řidiči během přepravy
ve vozidle.
Pokud dopravce v mezinárodní
dopravě v členských státech EU
užívá jako řidiče občany třetího
státu, musí být tito řidiči držiteli
osvědčení řidiče.
Originál osvědčení řidiče musí
mít řidič během přepravy ve
vozidle, opis osvědčení řidiče
u sebe uchovává dopravce.
Pokud podnikatel provozuje
silniční motorovou dopravu
osobní mezinárodní autobusy
pro vlastní potřebu, musí mít
osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary
a autobusy.
Žádost o eurolicenci, osvědčení
řidiče a osvědčení pro dopravu
prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy podá
podnikatel u dopravního úřadu
Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava. K žádosti o eurolicenci
doloží fotokopii platného dokladu o finanční způsobilosti a fotokopii platné koncesní listiny.
Osvědčení pro vlastní potřebu
vyplní žadatel na krajském úřa-

dě – odboru dopravy a silničního
hospodářství kraje Vysočina.
Eurolicence a osvědčení pro
vlastní potřebu se vydávají na 5
let a lze je prodloužit, osvědčení
řidiče se vydává max. na 5 let.
Náklady na vydání eurolicence a
osvědčení ve výši 200,- Kč a opisu ve výši 50,- Kč za jeden opis
hradí dopravce.
V případě ztráty, poškození
eurolicence, opisu eurolicence
nebo osvědčení požádá dopravce o nové vydání Krajský úřad
– odbor dopravy a silničního
hospodářství kraje Vysočina.
Nesplní-li podnikatel v silniční
dopravě podmínky pro provozování mezinárodní dopravy
stanovené zákonem č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, dopravní
úřad zahájí správní řízení a vydá
rozhodnutí o nevydání eurolicence.
Eurolicence se vydávají od počátku platnosti uvedeného zákona, to je od 5. 3. 2004.
S ohledem na administrativní
náročnost při vydávání eurolicencí apelujeme na dopravce,
aby s podáním žádosti o vydání
eurolicence neotáleli. Dopravce,
který nebude ke dni 1. 5. 2004
držitelem eurolicence, nebude
moci provozovat mezinárodní
dopravu.
Zdeněk Šálek, odbor dopravy a silničního hospodářství,
telefon: 564 602 235, e-mail:
salek.z@kr-vysocina.cz

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 14/2004 – 13. dubna 2004
Rada kraje č. 15/2004 – 27. dubna 2004
Rada kraje č. 16/2004 – 4. května 2004
Rada kraje č. 17/2004 – 11. května 2004

Termíny zasedání zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 2/2004 – 20. dubna 2004
Zastupitelstvo kraje č. 3/2004 – 29. června 2004
8. dubna 2004 – Setkání ředitelů městských policií v kraji
Vysočina
30. dubna 2004 – Den otevřených dveří, oslavy vstupu ČR
do EU
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Obzvlášť nebezpečným se může stát lýkožrout smrkový
V důsledku velmi teplého
a suchého loňského roku
vznikly
zvláště
vhodné
podmínky k vývoji kůrovců
a došlo i ke zvýšení jejich stavu pro nadcházející období.
Obzvlášť nebezpečným se
může stát lýkožrout smrkový
ve smrkových porostech starších šedesáti let, pokud v nich
dojde k jeho přemnožení.
Povinnost preventivně bránit
vývoji, šíření a přemnožení
kůrovců v lesních porostech
je dána lesním zákonem
zejména vlastníkům lesních
pozemků. Vlastník lesa má
tuto povinnost i z důvodu
možného nebezpečí poškození smrkových porostů na
okolních sousedních lesních
pozemcích.
Důležitou odbornou pomoc
zabezpečuje v těchto případech
vlastníkům lesa spolupráce
s odborným lesním hospodářem. Je velmi důležité, aby
vlastník lesa prováděl veškeré
činnosti v lese ve spolupráci

se svým odborným lesním
hospodářem, což mu mimo
jiné ukládá i lesní zákon. Další
výhodou této součinnosti je, že
se vlastník lesa může vyvarovat
neodborného či nezákonného
konání nejen na svém lesním
majetku. Kontakt na odborného
lesního hospodáře lze získat
na odboru životního prostředí
(státní správa lesů) příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V rámci provádění aktivních
opatření na zamezení přemnožení kůrovců je nutné
kůrovcem napadené dříví včas
zpracovat a odvést z lesa či asanovat. Zároveň veškeré polomy,
vývraty a dříví atraktivní pro
rozvoj škůdců vzniklé do 31.
března musí být zpracovány
nebo asanovány nejpozději do
31. května běžného roku. Nejlevnějším způsobem asanace
je přitom včasné vyvezení dříví mimo les a jeho urychlené
zpracování. Dalším možným
způsobem je napadené stromy

pokácet, odkornit, případně
ošetřit povolenými chemickými přípravky. Další nutností
je i celoroční vyhledávání
a včasné zpracování dřevní
hmoty nově napadené kůrovci. Pokud vlastník lesa tyto
základní povinnosti dodržuje,
šetří hlavně své prostředky, zabezpečuje zdárný vývoj svého
lesa a současně neohrožuje lesy
sousední.
Souběžně s tím je nutno upozornit, že Ministerstvo zemědělství vyhodnotilo stávající
situaci a dospělo k závěru, že
současný stav populační hustoty kůrovců naplňuje ustanovení § 32 odst. 2 lesního zákona
o vzniku mimořádných okolností v lesích. Z tohoto důvodu
vydalo rozhodnutí, kterým
nařizuje vlastníkům lesa, aby
provedli opatření v ochraně
lesa proti lýkožroutu smrkovému, lýkožroutu severskému, lýkožroutu lesklému a lýkožroutu
menšímu. Podrobnější informace o tomto nařízení a další

užitečné odkazy týkající se
problematiky kůrovců lze získat na internetových stránkách
kraje Vysočina v dokumentech
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Zároveň vyjadřujeme přesvědčení, že vlastníci lesů ve
spolupráci s odborným lesním
hospodářem situaci zvládnou
a orgány vykonávající dozor
v lesním hospodářství nebudou
nuceny používat sankční postihy za nesplnění opatření na
úseku ochrany lesa.
Dále je třeba zdůraznit skutečnost, že boj proti kůrovci je
uložen vlastníku lesa, ale je
v zájmu samotného vlastníka,
neboť kůrovcem napadené dříví má o až 1/3 nižší zpeněžení.
U některých sortimentů představuje ztrátu až 500 Kč/m3.
Petr Jiříkovský, odbor vodní
a lesní hospodářství a zemědělství
telefon: 568 805 224, e-mail:
jirikovsky.p@kr-vysocina.cz

Na co se nás casto ptáte

Radonový program v otázkách a odpovědích (1)
Proč měříme radon?
Smysl radonového průzkumu je
zřejmý ze skutečnosti, že kvůli
půdnímu složení má Česká
republika v porovnání s ostatními zeměmi jednu z nejvyšších
koncentrací radonu v budovách.
Průměrné dávky ozáření z radonu pro obyvatele výrazně
převyšují úroveň z dalších zdrojů
ionizujícího záření. Vždyť 49 %
celoživotního průměru všech
druhů záření tvoří právě radon
v budovách.
Co je cílem radonového průzkumu?
Vyhledat budovy s koncentrací
radonu, převyšující doporučené
hodnoty. Na základě výsledků
průzkumu je majitel postiženého
objektu informován o možných

opatřeních ke snížení koncentrace radonu na únosnou míru.
Jak radon škodí zdraví?
U horníků v uranových dolech,
kteří pracovali v prostředí s vysokými koncentracemi radonu,
byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že její
příčinou bylo ozáření dýchacích
cest produkty přeměny radonu.
Stejná situace je i v domech
s vysokou koncentrací radonu.
Jaké je riziko onemocnění?
Odhaduje se, že pokud by lidé
žili celý život v budově s koncentrací 400 Bq/m3 (becquerelů
na metr kubický – to je směrná
hodnota pro provedení protiradonového opatření), pak u 1–2
lidí ze sta by ozáření z radonu
vyvolalo rakovinu plic. S ros-

toucí koncentrací přitom riziko
úměrně roste.
Škodí krátkodobý pobyt v takovém domě, např. o dovolené
nebo při návštěvě?
Riziko při krátkodobých pobytech
s koncentracemi radonu vyššími
než 400 Bq/m3 je zanedbatelné.
Je totiž úměrné celkové vdechnuté
radioaktivitě a ta závisí nejen na
koncentraci radonu, ale také na
délce pobytu.
Existuje souvislost zvýšeného
výskytu radonu v domě s geopatogenními zónami?
Z praxe je znám zvýšený výskyt
radonu v objektech, v jejichž podloží se nachází geologický zlom,
přičemž v něm byly současně
identifikovány geopatogenní zóny.
Ale nemusí to být pravidlem, ne-

boť především záleží na kvalitě
izolace podlahových konstrukcí
a na tom, zda je objekt na přímém
kontaktu s podložím.
Pro srovnání je dobré vědět že:
– v České republice je průměrná
hodnota objemové aktivity radonu v budovách kolem 120 Bq/m3.
Patříme tak k zemím s nejvyšší
koncentrací radonu v bytech na
světě.
– asi 2–3 % našich domů má vyšší
hodnoty než 400 Bq/m3, jsou to
především rodinné domy (většinou přízemní části objektu) .
– ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 5 Bq/
m3, naopak koncentrace radonu
v půdním vzduchu v hloubce 1 m
pod zemí jsou u nás v rozmezí
10 000 –1 000 000 Bq/m3.

číslo 4/2004
Kde je možné získat informace
o radonovém programu?
Informace o radonovém programu je možné získat na internetové adrese www.suro.cz
a www.kr-vysocina.cz nebo
přímo na Krajském úřadu kraje
Vysočina, odbor životního prostředí, u pana Šmejkala.
Co dělat v případě zjištění zvýšeného výskytu radonu v obecním veřejném vodovodu?
V případě zvýšeného výskytu
radonu ve veřejném vodovodu
může obec požádat krajský úřad
(KrÚ) o poskytnutí st. dotace
na vybudování odradonovacího
zařízení. K tomu je třeba projektovou dokumentaci včetně
rozpočtu s výsledky měření
radonu a čestným prohlášením
obce o vlastnictví veř. vodovodu
předložit na odbor živ. prostředí
KrÚ, který je doporučí Státnímu
úřadu pro jadernou bezpečnost
k posouzení a stanovení výše
státní dotace. KrÚ následně
předloží doklady včetně posudku SÚJB na MFČR, který
zpětně oznámí rezervaci st.
dotace na předmětnou akci, což
je dokladem jejího finančního
zabezpečení a podnětem pro
její zahájení. Po jejím dokončení předloží obec na odbor živ.
prostředí KrÚ výsledky měření
radonu a konečnou fakturu provedených prací a ten je zašle na
SÚJB k odsouhlasení a následně
na MFČR k uvolnění státní
dotace na účet obce za účelem
úhrady faktury provedených
prací.
Jakým způsobem a za jak
dlouho se občan dozví výsledky radonového průzkumu ve
svém rodinném domku?
Po sejmutí stopových detektorů
radonu, kterými se radonový
průzkum v objektech provádí,
jsou tyto zasílány k vyhodnocení prostřednictvím Státního
ústavu radiační ochrany Hradec
Králové na Státní ústav jaderné,
chemické a biologické ochrany
v Kamenné u Příbrami. Do této
státní instituce jsou zasílány
detektory z celé ČR, a proto je
třeba na výsledky, které obdrží
každý vlastník objektu individuálně, tak asi 4–5 měsíců čekat.
S výsledky měření obdrží také
informaci o tom, jak postupovat
dále.

ZPRAVODAJ
Kde a jakým způsobem lze měření radonu objednat?
Měření radonu může být krátkodobé (týdenní), nebo dlouhodobé
(roční). Pokud občan toto měření
potřebuje urychleně (např. z důvodu vydání stav. povolení na rekonstrukci objektu), musí se obrátit na
komerční firmu, vlastnící platné
osvědčení k této činnosti Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost
(seznam firem je uveden v registru na internetové adrese www.sujb.cz), případně na KrÚ – odbor
živ. prostředí na pana Šmejkala
– a za úhradu si měření nechat
provést. Dlouhodobé měření radonu pomocí stopových detektorů,
které je zdarma, lze jednotlivými
občany objednat na KrÚ – odbor
živ. prostředí. Kromě toho je
krajským úřadem organizován
za pomoci odborných firem, obcí
i jednotlivců cílený radonový
průzkum objektů na území kraje
dotovaný státem.
V jakém případě může občan
získat státní příspěvek na protiradonová opatření ve svém rod.
domku?
Na základě doporučujícího stanoviska regionálního centra Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost
v Brně k výsledkům radonové
diagnostiky lze za podmínky, že
se jedná o trvale obydlený objekt
se stavebním povolením vydaným
nejpozději do 28. 2. 1991, ve kterém průměrná hodnota objemové
aktivity radonu (OAR) přesáhla
1 000 Bq/m3, požádat KrÚ – odbor životního prostředí o státní
příspěvek na protiradonová
ozdravná opatření. K žádosti, která je přílohou vyhlášky MFČR č.
107/2003 Sb. a je rovněž k dispozici na KrÚ – OŽP u pana Šmejkala
– je nutno doložit výpis z katastru
nemovitostí ne starší 3 měsíců
(doklad o vlastnictví objektu),
výsledky měření a doporučující
stanovisko SÚJB, Tyto doklady
zašle KrÚ se svým vyjádřením
na MFČR za účelem finančního
zabezpečení, MFČR zpětně
vyrozumí KrÚ a KrÚ vyrozumí
žadatele. Tím mohou být práce na
protiradon. opatřeních zahájeny.
Jedná se o vypracování projektu,
realizaci, kontrolní měření, které
lze z této dotace hradit. Nelze
opomenout zákon č. 199/1994
Sb., o zadání veřejných zakázek,
v platném znění, neboť se jedná

o státní dotaci. Po dokončení realizace předloží žadatel výsledky
kontrolního měření radonu a faktury na KrÚ – OŽP, který je zašle
k posouzení na SÚJB a poté na
MFČR za účelem uvolnění dotace
pro žadatele, který příslušné faktury dodavateli uhradí. Podmínkou
uvolnění dotace je prokázání
snížení objemové aktivity radonu
ve všech pobytových místnostech
pod 400 Bq/m3 nebo snížení alespoň o 75 % oproti původním hodnotám. S naplněním legislativy
(zadání zakázky, výběr dodavatele
atd.), jakož i s tím, jak se vyhnout
úskalím, ochotně žadateli pomůže
KrÚ – OŽP – pan Šmejkal.
Co s výsledky měření stopovými detektory, které v průměru
přesáhly 1 000 Bq/m3 OAR?
S výsledky měření stopovými detektory, které v průměru přesáhly
1 000 Bq/m3 OAR, se vlastník
postiženého objektu může obrátit
na KrÚ – OŽP – pana Šmejkala,
který v případě vašeho zájmu
o protiradonová opatření zabezpečí další kroky za účelem získání
státní dotace.
Kde může občan obdržet výsledky dřívějšího měření radonu ve svém objektu, pokud je
např. ztratil a nutně je potřebuje
třeba ke stavebnímu povolení?
Při ztrátě výsledků měření radonu
je možno se obrátit na KrÚ, odbor
živ. prostředí, na pana Šmejkala,
který vede databázi všech měření
stopovými detektory a archivuje
doklady o měření radonu v objektech.
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V jaké výši je možné obdržet
státní příspěvek na protiradonová opatření?
O výši státního příspěvku na
protiradonová opatření v bytech
hovoří metodický postup MFČR
k provedení vyhlášky č. 107/2003
Sb. v části II, odst. 9 – žadatelům
může být poskytnuta dotace
pouze na prokazatelně účelně
vynaložené náklady maximálně
do výše 150 000 Kč.
O výši státního příspěvku – dotace na protiradonová opatření
na veřejných vodovodech – rozhoduje Státní úřad pro jadernou
bezpečnost na základě posouzení projektové dokumentace.
Když se podle nové vyhlášky
zřejmě již radonové diagnostiky nedělají, nestačí pouze
týdenní radonový průzkum
objektu od komerční firmy?
Pokud výsledky tohoto průzkumu prokáží překročení hranice
průměrné objemové aktivity
radonu v objektu 1 000 Bq/m3,
k podání žádosti o státní příspěvek to určitě stačí, ale je
třeba počítat s tím, že příslušné
orgány při ověřování těchto výsledků budou požadovat jejich
doměření, na kterém se s občanem domluví a které bude pro
občana bezplatné, ale o něž se
může získání státního příspěvku
protáhnout.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Kraj přispěje na provedení
přezkoumání hospodaření
svazků obcí
Zastupitelstvo kraje schválilo
v rámci rozpočtu na rok 2004
mimo jiné příspěvek na provedení přezkoumání hospodaření
svazků obcí. Příspěvek, který
může pokrýt i 100 % nákladů
účtovaných auditorem, maximálně však 5 000,- Kč, je určen
na pokrytí nákladů na přezkoumání za kalendářní rok 2003.
V průběhu měsíce března obdržely všechny svazky obcí dopis

s instrukcemi, jak o příspěvek
požádat. Žádosti o příspěvek
vyřizuje odbor sekretariátu
hejtmana, paní Šárka Polívková, telefon: 564 602 318,
e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz.
Martin Kalivoda, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127, e-mail:
kalivoda.m@kr-vysocina.cz

číslo 4/2004
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Tvorba internetových stránek obcí – jak na to?
Odbor informatiky ve spolupráci s dr. Ing. Janem Savickým (Česká vydavatelská pro
internet) zpracoval příručku
usnadňující tvorbu internetových stránek. Text má metodický charakter. Shrnuje
praktické rady, a to pro všechny úrovně zapojené do tvorby
webových stránek měst a obcí.
Text pokrývá současné požadavky na stránky úřadů, zejména
elektronické publikování se základními interaktivními prvky.
Doporučuje obsah stránek a uvádí zákonné povinnosti. Poskytování informací na internetových
stránkách je ovlivněno zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a požadavky

Standardu ISVS pro zveřejňování
vybraných informací o veřejné
správě způsobem umožňujícím
dálkový přístup, jedná se o 17
bodovou osnovu povinně zveřejňovaných informací.
Příručka je členěna do několika
kapitol pojednávajících o samotné tvorbě webových stránek obcí,
dále o soutěži Zlatý erb, portálu
Města a obce on-line, webu
krajské úřadu a činnosti odboru
informatiky.
Informace poskytované územní
samosprávou významně přispívají k důvěryhodnosti veřejné
správy jako celku. Nejlepším
studijním materiálem jsou sice
již existující stránky obcí, přesto
doufáme, že tato příručka po-

Informace
Přečetli jsme za vás...
V částce 25 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 25. února 2004
byl vydán pod č. 77 zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného byl vložen nově § 24a, který znamená změnu věcné příslušnosti k projednávání přestupků a správních deliktů na daném
úseku, jejichž řešení bylo svěřeno obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Novela se týká i skutkových podstat přestupků
upravených v § 28 citovaného zákona.
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. března 2004 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 32, pokud se týká § 8k, které nabývá účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
unii v platnost.
V částce 29 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 27. února 2004
bylo vydáno pod č. 90 úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn.
V částce 30 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 3. března 2004
byl vydán pod č. 93 zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.
V téže částce Sbírky zákonů byl vydán pod č. 101 zákon, kterým
se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 5. března 2004.
V rámci metodické pomoci při přípravě voleb konaných v letošním roce zřídil kraj Vysočina na svých internetových stránkách
novou rubriku Volby 2004. Rubriku najdete na: www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Metodická pomoc obcím > Volby 2004.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

může zlepšit úroveň webů stejně
jako množství a kvalitu poskytovaných informací a služeb.
Příručka ve formátu PDF je ke
stažení na www.kr-vysocina.cz
v sekci Servis pro obce, odkaz
Metodická pomoc obcím.
Informatika je nepostradatelným
nástrojem úspěšného fungování
kraje Vysočina jako regionu.
Její rozvoj je nutno chápat jako
nezbytnou součást strategického
rozvoje celého regionu. Telekomunikace a informatika jsou
v dnešní době informačně orientované společnosti základním infrastrukturním prvkem pro efektivní komunikaci. Prudký rozvoj
informačních a komunikačních
technologií přispěl k jejich rozšíření i využívání v každodenní
praxi a počítačová gramotnost
se stává jedním ze základních
atributů vzdělání člověka.
Poskytování informací a služeb
na internetových stránkách

se stalo bezesporu standardní
službou orgánů veřejné správy.
Občan od svého úřadu očekává
přesné, aktuální a důvěryhodné
on-line služby. Jedním z cílů
rozvoje kraje je podpora využívání internetu pro poskytování
informací orgány územní správy
i samosprávy a on-line prezentací
měst a obcí kraje. O kladném
postoji kraje vypovídá i rozsáhlá
činnost na podporu tvorby webových stránek, ať formou grantových programů (např. program
Webové stránky měst a obcí),
či vydáním příručky Tvorba
internetových stránek. Zvyšující
se kvalitu webových stránek
potvrzuje i umístění obcí na prvních místech v soutěži o nejlepší
webové stránky Zlatý erb.
Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Vesnice roku 2004
Obdobně jako v předchozích
letech byla i letos vyhlášena
soutěž Vesnice roku. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro
obnovu venkova, Svaz měst
a obcí ČR a Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Jejím cílem je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji jejich domova,
zveřejňovat rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a prokazovat
široké veřejnosti význam venkova. Soutěže se mohou účastnit
všechny obce nebo jejich sídla
vesnického charakteru, které
mají zpracován vlastní Program
obnovy vesnice, podaly přihlášku
do soutěže s dokumentací svých
výsledků a uhradily příspěvek
na režii soutěže. Přihlášky do
soutěže včetně příloh a kopie dokladu o úhradě příspěvku musí
obce zaslat do 30. dubna 2004
na následující adresu: Ing. Jitka
Burová, Regionální pracoviště

Ministerstva pro místní rozvoj,
Moravské nám. 3, 602 00 Brno;
tel./fax: 542 519 120, e-mail: burjit@mmr.cz
Termíny soutěže:
odeslání přihlášek obcí s přílohami a příspěvky – do 30.
dubna 2004, hodnocení okresních kol – do 15. června 2004,
hodnocení krajských kol – do
31. července 2004, hodnocení
celostátního kola – do 30. září
2004, slavnostní vyhlášení
celostátního kola – do 30. listopadu 2004, vyúčtování soutěže – do 31. prosince 2004.
Formulář přihlášky včetně
všech dalších potřebných
příloh a informací naleznete
na internetových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz v sekci Regionální politika.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina představuje nový turistický portál
www.region-vysocina.cz
Kraj Vysočina zve k návštěvě nového turistického portálu umístěného na adrese
www.region-vysocina.cz.
Webové stránky představují
region Vysočina jako zajímavé místo s bohatou minulostí,
krásnou přírodou a nespočetnými možnostmi oddechu
a rekreace.
Návštěvníci portálu www.region-vysocina.cz, ale i místní
obyvatelé zde najdou mnoho
zajímavých a užitečných informací o Vysočině – o její turistické nabídce, o kulturním,

společenském a sportovním
dění v kraji atp.
Turistický portál www.region-vysocina.cz je jakýmsi rozcestníkem, v němž jsou soustředěny základní informace
s aktivním přesměrováním na
konkrétní webové stránky. Základ menu je tvořen jednotlivými městy Vysočiny s jejich
krátkou historií. V dalších
odkazech je pak uveden přehled památek (hrady, zámky,
UNESCO, židovské, technické atd.), muzea, galerie, divadla a další kulturní. Součástí

portálu je i odkaz Dovolená,
kde jsou uvedeny například
tipy na výlety po zajímavých
památkách, toulky přírodou
nebo zajímavosti, zaměřené
zejména na děti. Dále zde
naleznete kontaktní spojení
na informační centra, přehled
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v kraji
a také databázi ubytování
v kraji Vysočina. Tyto dvě
databáze si tvoří a aktualizují
sami organizátoři kulturních
a sportovních aktivit a podnikatelé v oblasti ubytovacích

služeb. Stačí k tomu pouze
registrace přímo na zmíněné
adrese www.region-vysocina.cz v odkazu Akce nebo
Ubytování.
Nové internetové stránky jsou
„živé“ a budou nadále vylepšovány a doplňovány o nové
informace a fotografie. Rovněž je počítáno s cizojazyčnými verzemi.
Jitka Mattyašovská, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 537, e-mail:
mattyasovska.j@kr-vysocina.cz

Proč je oběd pro žáka dražší o prázdninách,
než když je žák ve škole
Školním stravováním rozumíme společné stravování dětí,
žáků a zaměstnanců škol,
předškolních a školských zařízení zařazených do sítě škol.
V zákonu č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, je v § 32
zakotveno poslání školských
účelových zařízení, kam patří
také školní jídelny. Zákon říká,
že školská účelová zařízení
pomáhají předškolním zařízením, základním školám,
speciálním školám, středním
školám a školským výchovným
zařízením plnit výchovně vzdělávací úkoly, zabezpečují také
další vzdělávání pedagogických
pracovníků nebo hmotnou péči
o žáky po dobu jejich pobytu
ve škole. Z toho tedy vyplývá,
že na zvýhodněné (dotované)
školní stravování mají děti
a žáci nárok po dobu pobytu ve
škole. O prázdninách, v době
nemoci, kdy nejsou přítomni ve
škole, hradí za oběd plnou cenu
jídla, strava je poskytována nad
rámec školního stravování,
a tudíž je podávána v doplňkové činnosti. Plná cena jedné
porce jídla se určuje kalkulací
z nákladů na potraviny ve výši
finančního normativu, z ostat-

ních věcných nákladů a ze
mzdových nákladů.
Školní jídelna může poskytovat
dětem, žákům a pracovníkům
předškolních zařízení, škol
a školských zařízení další stravovací služby (§ 8 vyhl. č. 48/
1993 Sb., o školním stravování,
v platném znění), pokud prodej
výrobků jídelny a poskytování
stravovacích služeb veřejnosti
budou časově nebo prostorově
odděleny od školního stravování
a stravovací služby poskytované
žákům nad rámec školního stra-

vování budou odpovídat zásadám výživy dětí a mládeže.
Zřizovatel může škole jako jím
zřízené příspěvkové organizaci
tuto povinnost uložit, avšak
nemůže ji zařadit jako činnost
hlavní, neboť hlavní činnost
školy je jednoznačně dána školským zákonem č. 29/1984 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
případně již výše zmiňovaným
zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.
Pokud by na stravování, které
není školním stravováním, byly

použity finanční prostředky
normativně stanovené ze státních prostředků, jednalo by se
o neoprávněné čerpání státních
prostředků. Proto jakékoliv
aktivity stravovacího zařízení,
které nesouvisejí s přímým pobytem žáků ve škole, jsou posuzovány jako činnost doplňková
a i tak hrazeny.
Olga Johanidesová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 285, e-mail:
johanidesova.o@.kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství
Informace k novému zákonu o rybářství
Dnem 1. dubna 2004 nabývá účinnosti zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
(zákon o rybářství). Podle dosavadní právní úpravy vydávali zájemcům rybářské lístky obecní
úřady v místě jejich bydliště. Nový zákon o rybářství přesouvá tyto kompetence pouze na obecní
úřady obcí s rozšířenou působností (§ 20 odst. 2 zákona o rybářství).
Martin Drápela, odbor lesníhoa vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina
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Vysočina v číslech
Pracující na Vysočině jsou nemocní poměrně často, ale krátce
Z údajů všech ekonomických subjektů a institucí, které administrativně zajišťují agendu nemocenského pojištění pro své zaměstnance,
a dle sumářů okresních správ sociálního zabezpečení vyplývá, že v kraji Vysočina v roce 2002 chybělo průměrně na pracovištích pro
pracovní neschopnost asi 7 % zaměstnanců. To je o něco více, než činí průměr ČR (graf 1). Průměrná doba trvání jednoho případu
pracovní neschopnosti činí 29,2 kalendářních dnů. Tím se Vysočina řadí mezi kraje s průměrně kratší dobou pracovní neschopnosti.
Celkově lze konstatovat, že lidé, kteří chodí do práce, jsou nemocní méně často a kratší dobu v krajích s vyšší životní úrovní (vyšší
průměrné mzdy) ve srovnání s průměrem ČR.
Rozdíly jsou také v rámci kraje Vysočina. V okrese Žďár nad Sázavou je průměrné procento pracovní neschopnosti jedno z nejvyšších
v ČR (7,9 %), nejlépe z okresů Vysočiny si stojí Jihlavsko (6,3 %). Nejdéle jsou zaměstnanci nemocní rovněž na Žďársku – průměrně
32,5 dne, což je více, než činí průměr ČR. Ostatní okresy jsou pod průměrem ČR, přičemž v okrese Jihlava marodí pracovníci nejkratší
dobu.
Graf 1: Průměrné procento pracovní neschopnosti v krajích ČR v roce 2002
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Graf 2: Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti (kalendářní dny) v krajích ČR v roce 2002
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Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Vysocina a Evropská unie

Národní program Phare 2003 – II. část
Dotační titul na výstavbu a rekonstrukci dopravní infrastruktury
Národní programy Phare zahrnují zejména podporu projektů přímo zaměřených na
přípravu ČR na členství v EU.
NP Phare 2003 – II. část má 3
linie podpory – 1) oblast lidských zdrojů, 2) rozvoj malého a středního podnikání a 3)
infrastrukturu k podnikatelským a turistickým cílům.
1) Oblast lidských zdrojů je
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Bližší informace
k této intervenční oblasti získáte od Národního vzdělávací
fondu, který je implementační
agenturou této oblasti. Kontakt:
www.nvf.cz, Jana Suchová,
e-mail: suchova@nvf.cz, tel.
224 500 500, 224 500 511.
2) Rozvoj malého a středního
podnikání je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.
Bližší informace získáte na Ministerstvu průmyslu a obchodu,
www.mpo.cz, u pana Pubala,
tel. 224 062 902.
3) V tomto článku se budeme
podrobněji věnovat intervenční
oblasti týkající infrastruktury
k podnikatelským a turistickým cílům, která je v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj

a oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti
NUTS II Jihovýchod (dále jen
S-RR), Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu kraje
Vysočina.
S-RR se aktivně podílí na
konzultacích s žadateli, příjmu
žádostí a administraci této intervenční oblasti. Oddělení S-RR
sídlí v ulici Žižkova 16, Jihlava
a kontaktní osobou je Jaromíra
Lojdová, tel.: 564 602 544,
e-mail: lojdova.j@kr-vysocina.cz.
Hlavním cílem intervenční oblasti Infrastruktury k podnikatelským a turistickým cílům je
vytvoření příznivých podmínek
pro rozvoj podnikání (zejména
malých a středních podniků),
které umožní vznik nových
pracovních míst, a v konečném
důsledku tak přispějí ke snížení
nezaměstnanosti v dotčených regionech. Tohoto cíle by mělo být
dosaženo především prostřednictvím výstavby a rekonstrukcí
potřebné dopravní a doprovodné
technické infrastruktury. Program je realizován prostřednictvím dvou grantových schémat.
A) Grantové schéma na podporu
podnikatelské infrastruktury

a B) Grantové schéma na rozvoj
turistické infrastruktury.
A. Grantové schéma na podporu podnikatelské infrastruktury podporuje následující aktivity: stavba a rekonstrukce místních a regionálních
komunikací k podnikatelským
objektům včetně souvisejících
chodníků a rozvoj souvisejících
inženýrských sítí, obvykle budovaných společně s výstavbou
komunikace (budování inženýrských sítí je pouze doplňkovou aktivitou, nelze podávat
samostatné projekty pouze na
vybudování či rekonstrukci sítí
technické infrastruktury).
B. Grantové schéma na rozvoj turistické infrastruktury
podporuje následující aktivity: stavba a rekonstrukce
přístupových cest k turistickým
objektům a doprovodnému
vybavení pro rozvoj cestovního
ruchu a vybudování související
technické infrastruktury.
Oprávněnými žadateli o podporu do obou grantových schémat jsou pouze subjekty veřejného sektoru, tzn. kraje, obce,
svazky obcí, organizace zřízené
nebo provozované krajem nebo

obcí a neziskové organizace.
Soukromé subjekty jsou v tomto
případě z žádosti o grant předem vyloučeny.
V současné době probíhá schvalování dokumentace programu
Delegací Evropské komise
v Praze. Po jejím chválení, které
se předpokládá koncem března
2004, bude vypsána výzva
k předkládání projektů.
Podrobné informace k programu naleznete na webových
stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj: www.mrr.cz >
Evropské fondy > Program
Phare a na webových stránkách
kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Příprava na
čerpání fondů EU > Národní
program Phare 03. Bližší informace o programu též podají
pracovníci regionální pobočky
Centra pro regionální rozvoj
Brno, tel.: 541 213 021, e-mail:
hajna@crr.cz.
Jiřina Šedová, odboru regionálního rozvoje
telefon: 564 602 544, e-mail:
sedova.j@kr-vysocina.cz.

Společný regionální operační program (SROP)
Cílem Společného regionálního
operačního programu je trvalý
a vyvážený rozvoj regionů ČR
a růst kvality života všech skupin
obyvatel jednotlivých regionů. Již
v názvu obsažené slůvko „regionální“ naznačuje, že program je
zacílen na problémy, které se řeší
na regionální úrovni. Na této regionální úrovni se bude rozhodovat
také o výběru projektů pro tento
program. O finanční prostředky
přidělené na Region soudržnosti
NUTS II Jihovýchod, který je
tvořen krajem Vysočina a Jihomoravským krajem, budou tedy
soutěžit pouze ti žadatelé, kteří

budou chtít realizovat svůj projekt v těchto dvou krajích.
Na základě stanovených cílů vytyčuje SROP celkem pět priorit
a z nich vyplývající opatření, pro
něž budou žadatelé moci předkládat své projekty s žádostí
o podporu ze strukturálních fondů EU. První prioritou je regionální podpora podnikání malých
a středních podnikatelů ve vybraných problémových regionech.
Regionální rozvoj infrastruktury,
zahrnující rozvoj dopravy v regionech, rozvoj informačních
a komunikačních technologií
v regionech a regeneraci a revita-

lizaci vybraných měst, je druhou
prioritou programu SROP. Třetí
priorita se zaměřuje na rozvoj
lidských zdrojů v regionech
s důrazem na infrastrukturu pro
rozvoj lidských zdrojů, podporu
sociální integrace a posílení
kapacity místních a regionálních
orgánů při plánování a realizaci
programů. Čtvrtá priorita má
za cíl rozvoj cestovního ruchu
s opatřeními zaměřenými na
rozvoj služeb a infrastruktury
pro cestovní ruch. Technická pomoc se zaměřením na efektivní
řízení programu SROP je pátou
prioritou.

Pro období 2004 až 2006 bylo
ze strukturálních fondů EU vyčleněno pro SROP 454 milionů
euro. Při zapojení národních
veřejných zdrojů může celková
podpora na projekty programu
SROP dosáhnout až 598 milionů euro. Příspěvek z fondů
EU bude u nepodnikatelských
subjektů činit maximálně 75 %
uznatelných nákladů předloženého projektu (u opatření 3.1,
3.2 je to až 80 %). U podnikatelských subjektů pak nesmí
podpora z fondů EU překročit
35 % a celková veřejná podpora včetně veřejných zdrojů ČR
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nesmí v závislosti na regionu
přesáhnout 46 až 50 % z uznatelných nákladů projektu.
Programový dokument SROP
byl v prosinci 2003 schválen
Evropskou komisí. Jeho finální
verzi naleznete na www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Příprava
na čerpání fondů EU a dále na
stránkách www.strukturalni-fondy.cz
Na programový dokument navazuje Programový doplněk
SROP. Programový doplněk
podrobněji rozpracovává jednotlivá opatření, obsahuje uznatelné náklady projektu a hodnoticí kritéria a další důležité informace. Programový doplněk
SROP schvaluje monitorovací
výbor SROP a jeho schválení se
předpokládá v dohledné době.
Poté bude umístěn na stejných
webových stránkách jako programový dokument SROP. Na
Programový doplněk dále navazují příručky, které usnadní
žadatelům rozpracovávání jednotlivých dokumentech.
Příručka pro žadatele je průvodcem pro potenciálního předkladatele projektu. Příručka seznamuje žadatele s programem,
s požadavky na předkladatele

projektu i na projekt samotný.
Tato příručka bude k dispozici
zhruba koncem dubna tohoto
roku, dokončení příručky je
ovšem závislé na schvalování
dalších dokumentů týkajících se
implementace SROPu.
Příručka k proplácení je
určena pro úspěšného žadatele, se kterým byla uzavřena
smlouva o financování a který
žádá o proplacení finančních
prostředků ze strukturálních
fondů a státního rozpočtu.
Předpokládaný termín dokončení je shodný s příručkou pro
žadatele.
Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídicí orgán SROPu
předpokládá vyhlášení první
výzvy k předkládání projektů
do konkrétních opatření k datu
1. května 2004. Tento termín
je ovšem reálný pouze za podmínky, že veškeré plánované
aktivity, které musí být splněny
před vyhlášením, budou naplněny dle plánovaných termínů.
V každém případě budou žadatelé o vyhlášení výzvy včas
informováni.
Jiřina Šedová, odboru regionálního rozvoje
telefon: 564 602 544, e-mail:
sedova.j@kr-vysocina.cz

Agenda státní sociální
podpory po 1. 4. 2004
V souvislosti s převedením
agendy státní sociální podpory z obcí s rozšířenou působností na úřady práce od 1. 4.
2004 dochází k organizačním
změnám v úhradě poštovného, vztahujícího se k výplatě
dávek státní sociální podpory
(dále „poštovné“).
Poštovné bude naposledy
uhrazeno obcím s rozšířenou
působností za 1. čtvrtletí
roku 2004, a to ve výši skutečně vynaložených výdajů.
Požadavky na úhradu vynaložených výdajů za 1. čtvrtletí
předají obce s rozšířenou působností kraji a ten předloží
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jejich souhrnný požadavek
Ministerstvu financí. O způsobu a termínech předložení
požadavků na úhradu výdajů
bude příslušné obce informovat Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.
Účelová dotace na úhradu
vynaložených prostředků na
poštovné bude příslušným
obcím poskytnuta cestou krajů obratem v průběhu měsíce
dubna t. r.
Marie Nápravníková, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví,
telefon: 564 602 821, e-mail:
napravnikova.m@kr-vysocina.cz

Informace

Kde lze zakoupit vlajky EU
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy měst a obcí, kde je možné zakoupit vlajky EU pro nadcházející volby, uveřejňujeme
dvě kontaktní dvě adresy dodavatelů:
Inter Flag, s. r. o.
Za Školou 234, 512 51 Lomnice nad Popelkou
telefon: 481 629 080
fax: 481 672 160
zelená linka: 800 100 235
www.interflag.cz
UTICA, s. r. o.
Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
telefon: 606 762 302
fax: 466 300 858
kupsivlajku@email.cz
Ivana Šmídová, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz

Plán odpadového
hospodářství kraje Vysočina
V současné době je zpracováván Plán odpadového
hospodářství kraje Vysočina.
Je to strategický dokument
v oblasti odpadového hospodářství, který stanovuje cíle
tohoto odvětví na dobu 10 let.
Tento dokument je strukturován
na 5 částí: úvod, analytickou
část, závaznou část, návrhovou
část a přílohy. Nejdůležitější
částí plánu je závazná část. Tato
část bude vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou kraje, a je
tedy i nositelem cílů plánu.
Mezi hlavní cíle tohoto plánu
odpadového hospodářství se
zařazuje podpora třídění odpadů a jejich následné využití.
V komunálních odpadech činí
50 % do roku 2010.
Dalším důležitým faktorem je
využívání biologicky rozložitelných odpadů tak, aby tyto odpady nebyly ukládány na skládky.
Plán stanovuje cíl, že do roku
2010 bude na skládky ukládáno 75 % hmotnostních odpadu

vzhledem k roku 1995 a v roce
2013 50 % hmotnostních odpadu. Důležitým cílem, který
tento plán stanovuje, je snížení
podílu produkce nebezpečných
odpadů o 20 % do roku 2010 ve
srovnání s rokem 2000 a další
cíle. Návrhová část obsahuje
postupy, pomocí kterých lze
stanovených cílů dosáhnout.
V současné době byl Plán odpadového hospodářství Vysočina
předán Ministerstvu životního
prostředí České republiky
k připomínkování. Po zapracování připomínek bude tento
dokument schvalován zastupitelstvem kraje. Plán je vyvěšen
na webových stránkách kraje
Vysočina pod odkazem Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor životního prostředí >
Odpadové hospodářství.
Zdeněk Fixa, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 516, e-mail:
fixa.z@kr-vysocina.cz
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strana 12

ZPRAVODAJ

Postřehy z památkové péče:
Zříceniny aneb Kdo by je
(ne)chtěl?
Na území kraje Vysočina se
nachází několik desítek zřícenin, zejména hradů, a mnohdy se v praxi řeší otázka, kdo
je jejich vlastníkem, ať již se
tak děje z důvodu zajištění
údržby, nebo za účelem jejich
využití v turistickém ruchu.
Mnozí, kteří se pokoušejí zjistit
vlastníky zřícenin, se setkají
s problémem, že objekty tohoto
charakteru nebývají vždy evidovány v katastru nemovitostí.
Objekty, jež se podle stávající
platné právní úpravy v katastru
nemovitostí evidují, jsou uvedeny v ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších
změn); jsou to mj. budovy spojené se zemí pevným základem.
Budovou se pro účely katastrálního zákona podle jeho ust. §
27 písm. k) rozumí nadzemní
stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena
obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí.
Při hledání odpovědi na otázku, kdo je vlastníkem, je třeba
mít na paměti, že způsobilým
předmětem vlastnických vztahů jsou věci, nikoliv jejich jednotlivé součásti. Podle ustanovení § 119 odst. 1 občanského
zákoníku se věci člení na movité a nemovité. Součástí věci
je vše, co k ní podle jí povahy
náleží a nemůže být odděleno,
aniž by se tím věc znehodnotila (§ 120 odst. 1 občanského
zákoníku); stavba není součástí
pozemku (§ 120 odst. 2 občanského zákoníku).
Právní povahou zříceniny se
mj. zabýval Městský soud
v Praze ve svém rozsudku sp.
zn. 38 Ca 599/2002. V odůvodnění rozsudku se konstatuje, že
definice zříceniny je uváděna
pouze v odborné neprávnické
literatuře a vyplývá z ní, že se
jedná o opuštěnou a neužíva-

nou stavbu (hrad, zámek, klášter, kostel), která se uchovává
v neúplném stavu způsobeném
záměrným pobořením, postupným chátráním i přírodními
vlivy. Městský soud v Praze
posuzoval konkrétní objekt mj.
podle ust. § 3 odst. 1 písm. a)
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (ve znění
pozdějších změn), podle kterého se stavby pozemní člení
na budovy a venkovní úpravy,
přičemž budovami se rozumějí
stavby prostorově soustředěné
a navenek převážně uzavřené
obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s jedním nebo
více ohraničenými užitkovými
prostory. Na základě uvedených skutečností dovodil, že
konkrétní posuzovaná zřícenina není stavbou.
Jak je uvedeno výše, stavba
není součástí pozemku. Nezbývá tedy než posoudit, zda
se jedná o objekt oddělitelný od
pozemku, aniž by došlo k jeho
znehodnocení. Jestliže i na tuto
otázku odpovíme negativně, tj.
že zřícenina není oddělitelná
od pozemku bez následného
znehodnocení, dospěli jsme
k odpovědi na otázku, kdo je
vlastníkem. Pokud není zřícenina samostatnou věcí, je součástí věci jiné, a to pozemku, na
kterém se nachází.
Uvedené závěry znamenají, že
zříceniny nejsou mnohdy způsobilým předmětem právních
vztahů, a proto s nimi nelze
samostatně nakládat (prodat,
darovat, pronajmout atd.).
Každý objekt je však třeba při
posuzování, zda se jedná o věc
z hlediska občanskoprávního,
hodnotit individuálně.
Jana Plotová, odbor kultury
a památkové péče
telefon: 564 602 358, e-mail:
plotova.j@kr-vysocina.cz
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Hledáte informace o územně správním členění
a správních obvodech úřadů v kraji?
Geografický informační systém kraje Vysočina vám nabízí
mapový server s informacemi o správním členění, informace o
správních obvodech úřadů, kartografické výstupy, sekci věnovanou grantovým programům Fondu Vysočiny, přístup k mapovým
službám službám a mnoho dalších informací.

GIS – geografický informační systém
http://gis.kr-vysocina.cz

