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Vážení čtenáři Zpravodaje,

na červnovém Dni otevřených dveří krajského úřadu představil kraj Vysočina nové 
modernizované krajské logo. Aktualizace krajského logotypu byla dána potřebou mo-
dernizovat, zjednodušit a postupně sjednotit používání pro kraj charakteristických 
znaků a symbolů.

Z tohoto důvodu vychází od září také Zpravodaj v nové grafické podobě. První okamžitě viditelnou 
změnou je hlavička Zpravodaje. Ta má návaznost právě na nové krajské logo. Můžete vidět, že ak-
tuální verze krajského logotypu se v zásadě od té staré příliš neliší. Je ale modernější a lépe pou-
žitelná při propagaci kraje. Toto modernizované logo Vysočiny bude možné spatřit také například 
na dopisních papírech, razítkách, turistických a propagačních materiálech i při nejrůznějších ak-
cích, které kraj podporuje. Je také hlavičkou měsíčníku Kraj Vysočina. 
Druhou změnou je mírný zásah do grafiky Zpravodaje. Ta si klade za cíl, aby byl Zpravodaj pří-
jemný pro oko a umožňoval čtenářům snadnější orientaci. I nadále však platí, že hlavním úkolem 
Zpravodaje je poskytovat obcím, příspěvkovým organizacím, orgánům státní správy, zastupitelům, 
poslancům, senátorům a dalším soukromým i veřejnoprávním organizacím důležité a potřebné 
informace. 

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

Vážené kolegyně a kolegové, té-
matem osmého pokračování člán-
ků, jejichž předmětem je nová 
úprava správního řízení, jsou pro-
cesní instituty, které může správ-
ní orgán využít k tomu, aby byl 
zajištěn hladký průběh celého 
správního řízení, tedy prostřed-
ky k zajištění účelu a průběhu 
správního řízení.
Úprava těchto institutů ve stáva-
jícím zákoně není provedena do-
statečným způsobem a správní 
orgány nemají v současné době 
k dispozici efektivní nástro-
je, kterými by mohly dotčené 
osoby donutit, aby svým jedná-
ním či obstrukcemi nezdržova-
ly průběh řízení či nepřispívaly 
ke zmaření jeho účelu (vydání 
rozhodnutí v zákonem stanove-
né lhůtě). Nová úprava si kromě 
jiného klade za cíl právě nápra-
vu tohoto stavu a dává správ-
ním orgánům v této oblasti větší 
možnosti. Zároveň je však třeba 
uvést, že správní orgán musí za-
jišťovacích prostředků využívat 

vždy pouze v těch případech, 
kdy je to nezbytně nutné, a vol-
bu konkrétního institutu, který 
použije, musí provést vždy ta-
kovým způsobem, aby nedochá-
zelo k nadbytečnému zatěžování 
dotčených osob, tedy v souladu 
s požadavky zásady subsidiari-
ty tak, jak mu ukládá § 6 odst. 
2 a § 58 správního řádu. Na roz-
díl od důkazních prostředků, o 
nichž bylo pojednáno v minu-
lém díle, je výčet zajišťovacích 
prostředků (§ 59–63 a § 147) ta-
xativní a správní orgán nemůže 
použít s výjimkou neformálních 
úkonů (např. domluva) žádných 
jiných institutů. Všechny tyto 
prostředky lze využít teprve po 
zahájení řízení.
1. Předvolání (§ 59)
Zákon dává správnímu orgánu 
možnost předvolat osobu, jejíž 
osobní účast je při úkonu v ří-
zení k provedení tohoto úkonu 
nutná. Správní orgán bude to-
hoto ustanovení využívat nej-
častěji ve vztahu k účastníkům 

řízení a svědkům, ale vedle těch-
to osob může předvolat kohoko-
liv jiného, je-li to k provedení 
úkonu nezbytně nutné (držitel 
listiny, kterou má být proveden 
důkaz, znalec atd.). Zároveň 
však správní orgán musí dbát zá-
sady subsidiarity, a nebude tedy 
zbytečně předvolávat svědky, 
kteří k předmětu řízení nema-
jí co říci, jen proto, že to navrhl 
účastník řízení. 
Na rozdíl od minulé úpravy kla-
de nový správní řád výslovně na 
předvolání požadavek písem-
né formy. Předvolání se musí 
doručovat do vlastních rukou 
(§ 19 odst. 4) s dostatečným, 
zpravidla nejméně pětidenním 
předstihem. Pokud tedy v říze-
ní nehrozí nebezpečí z prodlení, 
bude třeba, aby správní orgán s 
přihlédnutím ke lhůtě stanovené 
§ 24 odst. 1 předal předvolání k 
poštovní přepravě zhruba 15 dnů 
před datem, kdy má proběhnout 
úkon, ke kterému je dotčená oso-
ba předvolávána.
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Pokud předvolání splňuje všech-
ny formální požadavky a má 
všechny předepsané obsahové 
náležitosti (přesné určení, kdo, 
kdy, kam, v jaké věci a z jakého 
důvodu se má dostavit, poučení 
o právních následcích nedosta-
vení se), je ten, komu je doru-
čováno, povinen výzvě v něm 
obsažené vyhovět a na předvolá-
ní správního orgánu se dostavit. 
Jedinou výjimkou je situace, kdy 
předvolaný má závažné důvody 
pro to, aby se nedostavil (např. 
nemoc). V takovém případě je 
jeho povinností bezodkladně se 
správnímu orgánu omluvit.
2. Předvedení (§ 60)
V případě, že účastník řízení či 
svědek byl správním orgánem 
řádně předvolán a na předvolá-
ní se bez náležité omluvy nebo 
bez dostatečných důvodů nedo-
stavil, může správní orgán vy-
dat usnesení, na jehož základě 
bude tato osoba předvedena Po-
licií ČR nebo jiným ozbrojeným 
sborem, který také zajistí řádné 
doručení tohoto usnesení. Nově 
se u předvedení vyžaduje pou-
ze jedno neúspěšné předvolá-

ní, správní orgán nemusí před 
tím, než k předvedení přikročí, 
činit opětovné předvolání tak, 
jak je to vyžadováno stávajícím 
zákonem.
3. Předběžné opatření (§ 61)
Správní orgán může z moci úřed-
ní nebo na požádání účastníka 
řízení ještě před tím, než vydá 
rozhodnutí ve věci samé, zatím-
ně upravit postavení účastníků 
řízení tím, že vydá předběžné 
opatření, kterým účastníkovi 
řízení nebo jiné osobě přikáže 
něco vykonat, něčeho se zdržet 
či něco strpět anebo zajistí věc 
důležitou pro řízení či pozdější 
exekuci. Využití tohoto institutu 
bude přicházet do úvahy zejmé-
na za účelem ochrany pokojné-
ho stavu či poslouží správnímu 
orgánu, aby ještě před vydáním 
rozhodnutí zamezil pokračování 
určitého protiprávního jednání, 
za které bude později meritor-
ním rozhodnutím uložena pří-
slušná sankce.
Zákon stanovuje speciální de-
setidenní lhůtu pro vydání roz-
hodnutí o předběžném opatření 
v případě, kdy o jeho vydání po-

žádá účastník řízení. Jelikož je 
zřejmé, že předběžné opatření 
ztratí význam, jakmile správní 
orgán ve věci rozhodne, pozbývá 
účinnosti nejpozději dnem, kdy 
se rozhodnutí ve věci stalo vy-
konatelným.
4. Pořádková pokuta (§ 62)
Správní orgán může svým roz-
hodnutím uložit tomu, kdo ně-
kterým z taxativně vymezených 
způsobů naruší účel nebo prů-
běh řízení, pořádkovou pokutu. 
Horní hranice sazby pořádkové 
pokuty se oproti stávající úpra-
vě výrazně zvýšila na 50 000,- 
Kč, správní orgán však vždy při 
stanovení konkrétní výše poku-
ty musí přihlédnout k závažnosti 
následku a k významu předmě-
tu řízení.
5. Vykázání z místa konání 
úkonu (§ 63)
V případech, kdy dochází k ru-
šení pořádku při ústním jedná-
ní nebo při ohledání na místě, 
může správní orgán po předcho-
zím upozornění toho, kdo svým 
nepřístojným chováním tento 
stav způsobuje, vykázat z místa 
konání úkonu. Nelze však vyká-

zat osobu, která má k prostoru, 
kde úkon probíhá (např. ohledá-
ní nemovitosti), vlastnické nebo 
užívací právo. 
6. Záruka za splnění povinnos-
ti (§ 147)
Smyslem tohoto nového institu-
tu je dát účastníkovi řízení mož-
nost, aby složil peněžitou (či tam, 
kde to povaha věci dovoluje, ne-
peněžitou) záruku, která bude 
sloužit k zajištění účelu řízení. 
Tím, že správní orgán přijme na-
bídku účastníka ke složení záru-
ky, se zvýší pravděpodobnost, že 
řízení nebude zdržovat, neboť v 
případě, kdy by nesplnil povin-
nost, za jejíž splnění záruku slo-
žil, propadla by záruka tomu, 
kdo by byl oprávněn z exeku-
ce. V případě, že by tak stanovil 
zvláštní zákon, mohl by správní 
orgán využívat tohoto institutu 
nejen na požádání účastníka ří-
zení, ale i z moci úřední.

 Eva Šarapatková, odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail:
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina a autorizovaná 
obalová společnost Eko-kom, 
a. s., oslovují v rámci společné-
ho projektu obyvatele kraje pro-
střednictvím cílené informační 
kampaně. Jejím cílem bude zvý-
šit zájem veřejnosti o třídění od-
padů a zvýšit počet obyvatel 
kraje, kteří odpady soustavně 
třídí. Kampaň bude mít řadu po-
dob, většina akcí proběhne v mě-
síci září a říjnu, aby tak navázala 
na celostátní kampaň v televizi a 
rozhlase. 
V kraji Vysočina je do třídění 
odpadů zapojeno více než 86 % 
obcí. Zatím netřídí pouze malé 
obce, které zahájení třídění od-
kládají kvůli relativně vysokým 
vstupním nákladům. Kraj se z 
hlediska množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele 
řadí k republikovému průměru. 
V roce 2004 připadalo na jedno-
ho obyvatele téměř 33 kg vytří-
děných odpadů (průměr v ČR je 
34 kg), což je celkem 16 500 tun 

plastů, papíru, skla a kovů, kte-
ré neskončily na skládkách, ale 
byly dále využity. Zřejmě i díky 
dlouhodobé sklářské tradici jsou 
obyvatelé kraje úspěšní ve třídě-
ní skla, ale u ostatních komodit 
spíše zaostávají. 
Součástí kampaně bude i sou-
těž obcí „My třídíme nejlépe“. 
Do soutěže jsou automaticky 
zařazeny všechny obce, které 
jsou zapojeny do systému Eko-
-kom. Soutěžící obce jsou pro 
účely soutěže rozděleny podle 
počtu obyvatel do čtyř velikost-
ních kategorií. Hodnocena bude 
výtěžnost odděleného sběru vy-
užitelných komunálních odpadů 
v kilogramech na obyvatele za 
2. a 3. čtvrtletí tohoto roku. Pro 
vyhodnocení soutěže jsou použi-
ta data získaná ze čtvrtletního pí-
semného výkazu o vytříděném, 
využitém a odstraněném množ-
ství a druzích komunálního od-
padu zasílaného jednotlivými 
obcemi společnosti EKO-KOM, 

a. s. O průběhu soutěže bu-
dou obce informovány dopi-
sem. Výsledky lze také nalézt 
na www.tridime-vysocina.cz/
soutez-obci. Nejlépe třídící 
obce budou oceněny zájezdem, 
kontejnery na tříděný odpad a 
upomínkovými předměty. Sta-
rostové všech obcí kraje obdrží 
CD s články a rozhovory o tří-
dění, které budou moci použít 
ve svých obecních zpravoda-
jích či radničních listech.
Asi nejviditelnější podobou 
kampaně budou tzv. „startova-
cí balíčky pro třídění odpadů“, 
které obdrží v září do svých 
poštovních schránek obyvate-
lé 23 měst kraje.
V jihlavské zoologické zahra-
dě proběhnou v sobotu 3. září 
v rámci zahájení školního roku 
takzvané Barevné dny, což je zá-
bavné soutěžní pásmo o třídění 
odpadů pro děti i dospělé. 
Kampaň se prostřednictvím 
škol zaměří i na mladé lidi, což 

je skupina, která podle průzku-
mu třídí nejméně. Střední školy 
zřízené krajem budou vybaveny 
kontejnery na třídění odpadů a 
studenti středních škol se budou 
moci zapojit do znalostní soutě-
že o třídění odpadů. 
V regionálních denících vyjde 
speciální příloha zaměřená na 
problematiku odpadů. Do kam-
paně bude také zapojeno Rádio 
Vysočina. Zajímavou vizuální 
podobu dostanou vybrané auto-
busové zastávky v několika měs-
tech kraje. Budou totiž upraveny 
do podoby obřích kontejnerů na 
tříděný odpad, aby tak upozor-
nily na problematiku třídění od-
padu. 
Více o kampani a třídění v kra-
ji Vysočina se můžete dozvě-
dět na internetových stránkách 
www.tridime-vysocina.cz.

 Milan Tomík, FI Konsult, re-
alizátor krajské kampaně,
telefon: 603 630 300, e-mail: 
mtomik@fikonsult.com

Nebuďte líni, třiďte odpad 
Informační kampaň kraje Vysočina pro větší zapojení obyvatel do třídění odpadů
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Dotace na územně plánovací činnost obcí
Stejně jako v minulých letech mohou obce do 30. září 2005 po-
dat žádost o poskytnutí dotace na územně plánovací činnost 
obce z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2006. Dotace se po-
skytuje na první pořízení konceptu nebo návrhu územního plá-
nu celého správního území obce po roce 1992 a první pořízení 
regulačního plánu. Pravidla pro poskytování dotací jsou shod-
ná s loňskými pravidly a včetně formuláře žádosti jsou k dispo-
zici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz nebo na 
odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ kraje Vy-
sočina. Zásadní a nejdůležitější podmínkou pro možnost zís-
kání dotace je schválení předchozího stupně územně plánovací 
dokumentace zastupitelstvem obce, tj. schválení zadání pro žá-
dost na zpracování konceptu nebo schválení souborného stano-
viska pro žádost na zpracování návrhu.

Nový stavební zákon a souvislost s žádostí o dotace
V květnu 2005 vláda schválila návrh zákona o územním plá-
nování a stavebním řádu a v příštích měsících jej bude projed-
návat Parlament České republiky. Nabytí účinnosti zákona 
se předpokládá od 1. 1. 2007. Podle přechodných ustanovení 
návrhu zákona nelze po 1. 1. 2007 projednat a schválit doku-
mentace, které byly zpracovány v roce 2006 podle stávajícího 
zákona. Upozorňujeme proto obce, aby do smlouvy s projek-
tantem dohodly termín k odevzdání dokumentace nejpozději 
do konce srpna 2006, a tím měly dostatečný časový prostor 
k projednání a schválení příslušného dokumentu. V případě 
neschválení dokumentu do konce roku 2006 bude nutné doku-
mentaci upravit, projednat a vydat podle nového stavebního zá-
kona. To by znamenalo další finanční náklady a časové zdržení 
platnosti územního plánu. Také činnosti ukončené před dnem 
účinnosti nového stavebního zákona nebude nutné opakovat 
v režimu nového zákona. Případné dotazy nezodpovědí pra-
covníci oddělení územního plánování odboru územního plá-
nování a stavebního řádu KrÚ kraje Vysočina.
 

 Petr Průža, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e-mail: pruza.p@kr-vysocina.cz

Dotace na územně plánovací činnost 
obcí a nový stavební zákon

A Odbor územního
plánování

a stavebního rádu

Na počátku roku 2005 nasta-
la velmi komplikovaná situace 
na vodním díle Mostiště (dále 
VD Mostiště) v kraji Vysoči-
na na území okresu Žďár nad 
Sázavou.
Bylo jednoznačně zdokumen-
továno, že dochází k průsaku 
vody z nádrže přes těsnicí já-
dro hráze, a byla prokázána 
souvislost mezi narušením já-
dra a vývěry vody v podhrá-
zí a v injekční štole. Postupně 
získávané informace a vývoj 
projevů poruchy vedly ke zjiš-
tění, že porucha má progresiv-
ní povahu.
Hejtman kraje Vysočina byl 
informován o dalším nárůstu 
rizik, ke kterému dochází, po-
kud potřebná opatření vedoucí 
k opravě hráze nebudou prove-
dena v co nejkratší době. 
Rovněž byl informován, že si-
tuaci na VD Mostiště není 
možné účinně řešit běžnou čin-
ností správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného 
systému. Běžná činnost správ-
ních úřadů žádným způsobem 
nemohla zajistit neprodlené 
provedení neodkladných za-
bezpečovacích prací pro od-
vrácení havarijního stavu na 
VD Mostiště ještě v letošním 
roce před příchodem zimního 
období.
Na základě těchto skutečnos-
tí využil hejtman kraje Vyso-
čina své zákonné pravomoci a 
v souladu s § 3 odst. 1, 2 a 3 
zákona č. 240/2000 Sb., o kri-
zovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), 
ve znění zákona č. 320/2002 
Sb., vyhlásil pro část území 
kraje, pro katastrální území 
obce Vídeň a katastrální úze-
mí obce Mostiště u Velkého 
Meziříčí, stav nebezpečí jako 
neodkladné opatření z důvodu 
ohrožení životů, zdraví, majet-
ku a životního prostředí s cílem 
uvést dílo do bezpečného stavu 
v souladu s domácími i zahra-
ničními standardy a obnovit co 
nejdříve jeho plnou provozu-
schopnost. Na základě tohoto 
opatření mohla být zrychlena 
prováděná neodkladná opat-

ření pro odvrácení havarijního 
stavu. Stav nebezpečí byl vy-
hlášen dne 20. června 2005. 
na 30 dnů a se souhlasem vlá-
dy byl prodloužen na dalších 
30 dnů. V Rozhodnutí hejtma-
na kraje Vysočina o vyhlášení 
stavu nebezpečí byla stanovena 
tato krizová opatření:
a) ochrana práv a oprávněných 
zájmů osob na území, které by 
mohlo být ohroženo v souvis-
losti s poruchou vodního díla, 
a to informováním obyvatel-
stva na tomto území a zabez-
pečením přípravných opatření 
příslušných povodňových or-
gánů a orgánů krizového řízení 
k ochraně obyvatelstva včetně 
aktivace systému nouzového 
zásobování obyvatelstva pit-
nou vodou
b) bezodkladné provádění sta-
veb, stavebních prací, terén-
ních úprav nebo odstraňování 
staveb vlastníkem vodního díla 
VD Mostiště za účelem zmír-
nění nebo odvrácení ohrožení
c) povinnost vyjmenovaných 
vlastníků dotčených pozemků 
strpět záchranné práce prová-
děné v zájmu ochrany životů a 
zdraví osob, které bezprostřed-
ně souvisí s prováděním sta-
vebních prací
Tak mohly být práce na opra-
vě hráze včas zahájeny a bu-
dou dle harmonogramu prací 
ukončeny do příchodu zimní-
ho období, které by provádě-
ní stavebních prací zabránilo. 
Dne 18. srpna 2005 byl stav 
nebezpečí v uvedené lokalitě 
ukončen a práce na opravě hrá-
ze plně započaly. 
Usnesením bezpečnostní rady 
kraje však bylo uloženo v sou-
ladu s § 21 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 240/2000 Sb., o kri-
zovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), 
ve znění zákona č. 320/2002 
Sb., povodňovým a krizovým 
orgánům obcí Velké Meziříčí a 
Vídeň ponechat v platnosti již 
učiněná opatření v souvislosti 
se situací na vodním díle Mos-
tiště a udržovat neustálou při-
pravenost k přijímání opatření 
k zabezpečení ochrany živo-

tů, zdraví, majetku a životního 
prostředí na území, které může 
být ohroženo v souvislosti s 
poruchou vodního díla Mos-
tiště do doby dokončení opra-
vy hráze.
Orgány krizového řízení kraje 
bedlivě sledují a vyhodnocu-

jí stav plnění harmonogramu 
opravy hráze, stav ve vývoji 
množství vody v nádrži a s tím 
související kvalitu pitné vody.

 Jan Murárik, odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon 564 602 131 e-mail: 
murarik.j@kr-vysocina.cz

Na vodním díle Mostiště byl ukončen stav nebezpečí



ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
číslo 9/2005 strana  4 číslo 9/2005 strana  5

Realizační tým projektu Part-
nerství pro Vysočinu ve spolu-
práci s Národní sítí Zdravých 
měst, obcí a regionů zahájil na 
samém začátku srpna další kolo 
práce místních partnerství.
Ve všech obcích s rozšířenou 
působností se v průběhu srpna a 
září uskutečnila či teprve usku-
teční již druhá setkání místních 
partnerství – skupin aktivních 
občanů, představitelů místních 
samospráv, podnikatelů a zá-
stupců dalších sektorů z celého 
spádového území. 
Cílem těchto setkání, na která 
jsou zváni všichni obyvatelé da-
ných území, je v otevřené debatě 
říci a zaznamenat to, co jednotli-
vé lokality Vysočiny a subjekty 
zde působící potřebují pro svůj 
rozvoj a do čeho je třeba nejví-
ce investovat. Účastníci diskusí 
mají za úkol popřemýšlet o tom, 
kam se právě jejich část regionu 
chce ve svém rozvoji dále ubírat 
a jaké investice by pro tento roz-
voj byly potřebné, zejména ve 
vazbě na evropské peníze.
Stěžejním impulzem pro tuto 
diskusi stejně jako pro celou 
myšlenku utváření místních 
partnerství je potřeba připravit 
Vysočinu na příští programo-
vací období evropských fondů v 
letech 2007–13. 
V letech 2007–13 bude moci 
Česká republika čerpat na re-
gionální rozvoj z evropských 
fondů několikanásobek sou-
časné pomoci. Na projekty, je-
jichž prostřednictvím se čerpání 
uskutečňuje, budou však klade-
ny větší nároky než dosud. Ze-
jména bude vyžadováno větší 
uplatnění principu partnerství: 
šanci na podporu tak nebude 
mít projekt jednotlivého pod-
nikatele, jedné obce atd. Důraz 
bude kladen na to, aby se co nej-
více různorodých subjektů do-
hodlo na spolupráci, a vytvářelo 
tak společně projekty řešící širo-
ké spektrum problémů. 
I proto vznikla v červnu tohoto 
roku na úrovni obcí s rozšířenou 
působností místní partnerství 

(neformální pracovní skupiny) 
jako platforma, na které se mo-
hou subjekty působící v jedné 
lokalitě setkávat, diskutovat o 
problémech a navazovat spolu-
práci.
Jelikož se prostředky z ev-
ropských fondů čerpají pro-
střednictvím projektů, je třeba 
velmi přesně určit problémy, 
které chtějí místní partnerství s 
přispěním EU řešit, a na tomto 
základě pak připravovat jednot-
livé projekty v náležité kvalitě. 
Určení problémových oblastí v 
území i seznámení se s prvními 
návrhy projektů je cílem druhé-
ho setkání každého z patnácti 
místních partnerství.
U devíti tematicky členěných 
kulatých stolů (veřejná správa 
– a památková péče; vzdělá-
vání a osvěta, sociální proble-
matika a bydlení; podnikání a 
cestovní ruch; doprava; zdra-
ví a zdravý životní styl, země-
dělství a venkov) mají účastníci 
diskuse za úkol nejprve formu-
lovat maximálně pět priorit roz-
voje dané oblasti a poté těmto 
prioritám přiřadit již známé ná-
pady na konkrétní projekty. Vý-
sledky své práce pak prezentují 
celému fóru, na kterém se dis-
kutuje o důležitosti a přínosu 
jednotlivých záměrů i o mož-
nosti některé projekty propojo-
vat ve větší celky.
V průběhu již proběhnuvších 
setkáních se ukázalo, že vět-
šinu místních partnerství tíží 
ve velké míře stejné problé-
my: stav komunikací a do-
pravní obslužnost, zastaralost 
inženýrských sítí, problemati-
ka čištění odpadních vod a hos-
podárného nakládání s odpady, 
neexistující systém využívání 
alternativních zdrojů energie a 
jeho navázání na zemědělskou 
výrobu, modernizace techno-
logií v zemědělství, komplexní 
pozemkové úpravy, digitaliza-
ce katastrů, rozšíření interne-
tu jako prostředku komunikace 
veřejné správy s občany, podpo-
ra veřejně prospěšných aktivit, 

dostupnost bydlení pro všech-
ny generace, sociální proble-
matika, nedostatek ubytovacích 
kapacit a dalších zařízení pro 
cestovní ruch, nedostatek mo-
derních prostor pro sportovní a 
kulturní vyžití obyvatel a tráve-
ní volného času atd.
To jsou jen namátkou nejčastě-
ji zmiňovaná bolavá místa jed-
notlivých částí regionu. Ne pro 
všechny problematické oblas-
ti se ale rýsují návrhy projek-
tů, prostřednictvím kterých by 
se potřebné změny realizovaly. 
Právě tyto návrhy projektů, je-
jich navázání na formulované 
priority rozvoje a jejich zapra-
cování do tzv. místního ope-
račního plánu by měly být 
podkladem dalších jednání v říj-
nu tohoto roku.
Na tuto situaci, kdy známe pro-
blém či rozvojovou prioritu v 
nějaké oblasti, ale zatím nebyl 
zaznamenán žádný nápad, jak 
tento problém řešit, reagovala 
na setkání v Náměšti Martina 
Kršňáková z Krajského úřadu 
takto:
„Máte nápady na projekty? Stá-
le není pozdě! Dejte nám o nich 

vědět do konce srpna prostřed-
nictvím kontaktních osob nebo 
formuláře na webových strán-
kách projektu. O tyto náměty 
budeme moci opřít své požadav-
ky při vyjednávání o evropské 
podpoře v letech 2007–13. Bu-
deme vědět, na jakou proble-
matiku potřebujeme například 
budoucí grantová schémata za-
měřit, i jak velkou částku si ná-
rokovat, a to už je velmi dobrá 
pozice pro vyjednávání.“
Jednání považuje za velmi pří-
nosná i vedoucí odboru regio-
nálního rozvoje Martin Černý. 
Po setkání v Chotěboři se ne-
chal slyšet: „Některé nápady mě 
velmi zaujaly. Budeme s kolegy 
hledat cestu, jak z těchto nápadů 
vytvořit kvalitní projekty, které 
by měly v příštím programova-
cím období 2007–13 co největší 
šanci na podporu z fondů EU.“
Více informací o datech a mís-
tech konání druhých setkání 
místních partnerství najdete na 
www.partnerstvi-vysočina.cz.

 Dita Tesařová, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
tesarova.d@kr-vysocina.cz

Odbor školství,
mládeže a sportu

Termíny porad odboru 
školství, mládeže a sportu

Porada krajského odboru školství mládeže a sportu (OŠMS) s 
řediteli škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysoči-
na proběhne v sídle krajského úřadu v Jihlavě 6. října 2005 od 
9.00 hodin. Mimo to připravujeme také poradu s vedoucími a 
ekonomy odborů školství obcí s rozšířenou působností. Termín 
této porady byl stanoven na 8. září 2005. V období od 7. lis-
topadu 2005 do 18. listopadu 2005 proběhnou v jednotlivých 
okresech kraje Vysočina porady pracovníků OŠMS s řediteli 
škol zřizovaných obcemi. Program porad bude upřesněn v po-
zvánkách na tyto akce. 

 Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 276, e-mail: pech.m@kr-vysocina.cz

Veřejné diskuse:
Co tíží jednotlivé části Vysočiny?
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začátek školního roku 2005/2006 čtvrtek 1. září 2005
konec prvního pololetí úterý 31. ledna 2006
konec školního roku pátek 30. června 2006 
podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek  

 27. října 2005 
vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2005
 až v pondělí 2. ledna 2006
pololetní prázdniny pátek 3. února 2006
jarní prázdniny od 27. února do 5. března 

2006 (v celém kraji Vysočina) 
velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna a pátek  

 14. dubna 2006
hlavní prázdniny od 1. července 2006 do   

 pátku 1. září 2006 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne ve dnech 
od 15. ledna do 15. února 2006.
První kolo přijímacího řízení na střední školy se uskuteční 
v pondělí 24. dubna 2006. 
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 
se uskuteční v pondělí 9. ledna 2006 (střední školy uměleckého 
charakteru).

Maturitní zkoušky se konají podle rozhodnutí ředitele střední 
školy v termínu od 22. května do 20. června 2006. 
Počty škol v kraji Vysočina:
mateřské školy  341 (128 samostatných)
základní školy  251
střední a vyšší odborné školy   64
ostatní školy a školská zařízení   95
Z toho 617 zřizují obce, 102 kraj Vysočina, 5 církve, 22 soukromý 
zřizovatel, 5 ministerstvo školství. 
Počty dětí, žáků a studentů na školách v kraji Vysočina
mateřské školy  15 350
základní školy  50 600
střední školy  27 100
vyšší odborné školy1     500
Počty pracovníků ve školství v kraji Vysočina
Celkem 12 300, z toho přibližně 8 000 pedagogických pracovní-
ků (učitelé, vychovatelé, mistři odborné výchovy, pracovníci ped. 
psych. poraden atd.) a 4 300 ostatních pracovníků (ekonomičtí 
pracovníci, kuchařky, uklizečky, školníci atd.).

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

Organizace školního roku 2005/2006 v kraji Vysočina

Odbor školství, mládeže a sportu

Podle závazných zásad uvedených ve Směrnici MŠMT ČR prová-
dějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu 
přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), a obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností provádějí návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků 
státního rozpočtu na rok 2005 podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 561/2004 Sb. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřa-
du kraje Vysočina v souladu s výše uvedenou směrnicí uvolňu-
je část rezervy, která byla vytvořena ve výši 1,45 % z celkového 
ročního disponibilního objemu přímých výdajů daných rozpisem 
z MŠMT ČR.
Celková výše vytvořené rezervy v tis. Kč:
Neinvestiční výdaje celkem: 49 323, z toho mzdové prostředky 
35 895, odvody včetně FKSP 13 250, ostatní neinvestiční výda-
je 178.
Rezerva byla použita takto:
1) Posílení mzdových prostředků na základě oprávněných indivi-
duálních žádostí jednotlivých škol a školských zařízení v celko-
vé výši 4 737 tis. Kč.
2) Posílení mzdových prostředků škol s rozšířenou výukou ně-
kterých předmětů ve výši 500,- Kč na jednoho takto vykázaného 
žáka v celkové výši 2 347 tis. Kč. V dalším období se nepředpo-
kládá zohledňování rozšířené výuky. Pokud bude škola chtít tuto 
možnost nabídnou, musí si najít zdroje v rámci normativního roz-
pisu, popřípadě si zabezpečit k tomu nutné prostředky z dalších 
zdrojů. 
3) Plošné posílení mzdových prostředků podle výkonů v denním 
studiu za školní rok 2004/2005 školám v I. prioritní skupině (zá-
kladní školy, střední školy) s výjimkou gymnázií. Částka na jed-

noho žáka u 1. stupně základních škol (včetně malotřídních) činí 
199,- Kč, u 2. stupně ZŠ a všech ostatních typů škol 277,- Kč. Cel-
kem je tímto způsobem plošně rozpuštěno 17 124 tis. Kč. 
Dále byly v první úpravě využity finanční prostředky, o které byl 
usnesením vlády č. 467 ze dne 20. 4. 2005 navýšen rozpočet MŠMT 
na rok 2005 o 312 mil. Kč, z toho mzdové prostředky o 228 mil. Kč. 
Tyto prostředky jsou určeny na dofinancování platů zaměstnanců 
krajského a obecního školství. Z této částky kraj Vysočina obdržel 
24 200 tis. Kč, z toho 17 664 tis. Kč na mzdové prostředky a 6 536 
tis. Kč na odvody včetně FKSP. Jedná se tedy o mimořádné finanč-
ní prostředky z MŠMT ČR určené na realizaci rozvojového progra-
mu s názvem Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu 
žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regio-
nálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky.
Tyto prostředky byly použity na plošné posílení mzdových pro-
středků podle výkonů v denním studiu za školní rok 2004/2005 
školám v I. a II. prioritní skupině (základní školy, střední školy, ma-
teřské školy, základní umělecké školy, vyšší odborné školy a dětské 
domovy) ve výši 174,- Kč na jednotku výkonu. 
Zbývající objem rezervy mzdových prostředků ve výši 11 687 tis. 
Kč bude použit v souladu se Směrnicí MŠMT na podzim 2005. 
Předpokládá se její využití na:
– dokrytí asistentů pedagoga v novém školním roce (na období září 
až prosinec 2005) 
– výdaje spojené se snižováním pracovníků (odstupné)
– pokrytí změn v rejstříku škol
– dofinancování škol od nového školního roku, které v důsledku 
snížení průměrného počtu žáků ve škole nebudou ve výjimce

 Alena Vlachová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon 564 602 837, e-mail: vlachova.a@r-vysocina.cz

Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2005  úprava 
rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2005 
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Informace Vesnicí roku 2005
na Vysočině je Jakubov

Uznávání kvalifikace zdravotnických pracovníků
V částce 113/2005 Sbírky zákonů vydané dne 12. 8. 2005 
bylo publikováno pod č. 321/2005 Sb. sdělení Ministerstva 
zdravotnictví ČR o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení 
a jiných dokladů o formálních kvalifikacích udělovaných na 
území členských států Evropské unie a dále seznam institu-
cí a orgánů, které je vydávají.
Jedná se o seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
formální kvalifikaci zdravotních sester a porodních asisten-
tek udělovaných na území členských států Evropské unie. 
Vydání tohoto seznamu navazuje na obdobný seznam, jenž 
byl vydán ohledně uznávání kvalifikací lékařů, zubních lé-
kařů a farmaceutů. Seznam diplomů, osvědčení a jiných do-
kladů týkajících se uznávání kvalifikací lékařů, zubních 
lékařů byl vyhlášen a publikován v částce 110 Sbírky záko-
nů vydané dne 5. 8. 2005 pod č. 316/2005 jako sdělení Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR o vyhlášení seznamu diplomů, 
osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území člen-
ských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, kte-
ré je vydávají.
Účinnost obou sdělení je dnem vyhlášení.

Pedagogičtí pracovníci
V částce 111/2005 Sbírky zákonů vydané dne 8. 8. 2005 
byla publikována pod č. 317/2005 Sb. vyhláška Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků.
Vyhláška upravuje další vzdělávání pedagogických pracov-
níků, složení a činnost akreditační komise a kariérní systém 
pedagogických pracovníků.
Vyhláška je účinná od 1. 9. 2005.

 Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a krajské-
ho živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz 

Novinky ve Sbírce zákonů Do soutěže Vesnice roku 2005 se v letošním roce v kraji Vyso-
čina přihlásilo 38 obcí. Z okresních kol vyšlo pět vítězů, kte-
ří postoupili do krajského kola (okres Jihlava – Dušejov, okres 
Žďár nad Sázavou – Pikárec, okres Pelhřimov – Jiřice, okres 
Havlíčkův Brod – Havlíčkova Borová, okres Třebíč – Jakubov 
u Moravských Budějovic).
Komise složená ze zástupců Svazu měst a obcí, Krajského úřa-
du kraje Vysočina, Národního památkového ústavu, Společ-
nosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků všechny obce navštívila a rozhodla, 
že vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2005 kraje 
Vysočina se stává obec Jakubov u Moravských Budějovic. 
„Všechny nominované obce dobře znám. Osobně si myslím, že 
vyhrát mohla každá. Jakubov u Moravských Budějovic na mne 
vždy působil upraveným a čistým dojmem a šest stovek míst-
ních obyvatel může být opravdu právem hrdo na svou obec,“ 
komentovala výsledky soutěže Marie Černá, náměstkyně 
hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
Další ocenění:
Modrou stuhu za společenský život uděluje komise obci Jiřice.
Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Havlíčkova 
Borová.
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise 
obci Pikárec. 
Diplom za vzorné vedení kroniky obci Dušejov. 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny obci Havlíčkova Bo-
rová.
Slavnostní vyhlášení krajského vítěze soutěže Vesnice roku pro-
běhne 8. září 2005 v Jakubově u Moravských Budějovic, kde také 
hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil předá všem přihlášeným 
obcím čestné diplomy. Každá oceněná obec získala od kraje Vy-
sočina finanční odměnu v rozsahu 25 až 100 tis. korun a věcné 
dary. Vítězná obec Jakubov u Moravkých Budějovic bude repre-
zentovat kraj Vysočina v celostátním kole soutěže. Výsledky ce-
lostátního kola soutěže, která mimo jiné pomáhá vyhodnoceným 
obcím získat státní dotace, budou známy do konce září letošní-
ho roku.

 Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 564 602 146, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ

Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje
se starosty obcí kraje Vysočina, které se uskuteční 

15. září 2005 od 14.00 hod.
v kulturním sálu Areálu hradu a zámku v Polné.

Na programu jednání budou aktuální otázky
týkající se práce obcí v kraji Vysočina.

Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 29/2005 – 13. září 2005
Rada kraje č. 30/2005 – 27. září 2005
Rada kraje č. 31/2005 –  4. října 2005
Rada kraje č. 32/2005 – 11. října 2005

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 5/2005 – 20. září 2005

 Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 562 602 125, e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz
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Počet legálně pracujících cizinců v kraji Vysočina se mírně zvyšuje
Počet legálně pracujících cizinců v kraji Vysočina mezi lety 1997 a 1999 strmě poklesl, od té doby však s výjimkou roku 2003 trvale 
mírně roste. Největší zásluhu na tom mají občané Slovenské republiky, kteří u nás nemuseli nikdy žádat o pracovní povolení. Od roku 
1998 v našem kraji každoročně vzrůstá počet cizinců s živnostenským oprávněním. Naopak počet cizinců s platným pracovním po-
volením spíše klesá. 
K 31. 12. 2004 pracovalo v kraji Vysočina 4 248 cizinců, což bylo 2,5 % ze všech cizinců legálně pracujících v České republice. Zda-
leka nejvíce cizinců, kteří na Vysočině nacházejí práci, je v okrese Jihlava (40 %). Na druhé straně nejméně jich je v okrese Třebíč, 
přestože právě na Třebíčsku je druhý nejvyšší počet cizinců v kraji, pracujících na základě živnostenského oprávnění.

Cizinci na trhu práce v kraji Vysočina v letech 1996–2004 (vždy k 31. 12.)

 
*Po vstupu ČR do EU v roce 2004 již nemuseli žádat občané členských států a dále Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska 
o pracovní povolení, přesto jsou za účelem srovnání s předešlými lety do této skupiny v grafu zařazeni.

Cizinci na trhu práce v okresech kraje Vysočina k 31. 12. 2004

* občané zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska
Zdroj dat (graf i tabulka): Mezinárodní pracovní migrace v ČR, Bulletin č. 14, VUPSV 2005

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Vysočina v číslech
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OKRES Cizinci ze 
třetích zemí

Občané EU* Živnostenská 
oprávnění Cizinci celkem

celkem z toho SR

Havlíčkův Brod 276 198 174 146 620

Jihlava 560 810 682 346 1 716

Pelhřimov 220 281 264 158 659

Třebíč 128 59 52 254 441

Žďár nad Sázavou 154 466 444 192 812

Kraj Vysočina 1 338 1 814 1 616 1 096 4 248


