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Velké množství obcí, kterým 
byla přiznána podpora v rám-
ci tohoto programu, dosud ne-
předložilo příslušnému úřadu 
obce s rozšířenou působnos-
tí nutné podklady. Předběž-
ná kontrola je zaměřená na 
prověření skutečností roz-
hodných pro udělení dotace 
(vlastnictví majetku, jehož se 
dotace týká) a úplnost přede-
psaných dokladů (podle cha-

rakteru akce např. stavební 
povolení, smlouvy s dodava-
teli, dokumentace výběrové-
ho řízení podle platné právní 
úpravy zadávání veřejných za-
kázek atp.). Až po kladném 
výsledku této kontroly bude se 
žadatelem podepsána smlouva 
o poskytnutí podpory a dotace 
bude následně převedena na 
účet obce. Podklady pro před-
běžnou kontrolu musí obce 

předložit na úřad obce s roz-
šířenou působností nejpozdě-
ji do 31. 10. 2006. Vzhledem 
ke komunálním volbám do-
poručujeme nenechávat tuto 
skutečnost na poslední mož-
ný termín.

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

Předkládání podkladů pro předběžné kontroly 
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 

pro rok 2006

Obce, kraje a dobrovolné svaz-
ky obcí hospodaří podle schvá-
leného rozpočtu. Rozpočet je 
základním nástrojem fi nanč-
ního řízení, který v podobě 
bilance příjmů a výdajů posky-
tuje obrázek o záměrech, úko-
lech a cílech, jež chce příslušný 
subjekt realizovat v daném roz-
počtovém roce, a jaké zdroje na 
tyto potřeby získá.
Celý rozpočtový proces a také 
povinnosti, které jsou s tímto 
procesem spojeny a které musí 
příslušný subjekt naplnit, jsou 
upraveny v zákoně č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.
Pro sestavení návrhu rozpočtu 
kraje Vysočina na rok 2007 byl 
zpracován časový a věcný har-
monogram. Práce na přípravě 
návrhu rozpočtu byly zaháje-
ny v měsíci srpnu tohoto roku. 
Bude následovat projednání 
pracovní verze návrhu rozpoč-
tu se správci kapitol, odvětvo-
vými radními návrh rozpočtu 
je předkládán do fi nančního 
výboru, do rozpočtové komise 
rady a do rady kraje. V měsí-
ci listopadu proběhne seminář 

členů zastupitelstva kraje k ná-
vrhu rozpočtu. Konečné znění 
návrhu rozpočtu bude dne 28. 
11. 2006 předloženo k projed-
nání do rady kraje a dne 12. 
12. 2006 do zastupitelstva 
kraje. Minimálně 15 dnů před 
projednáním v zastupitelstvu 
kraje bude návrh rozpočtu na 
rok 2007 zveřejněn na úřední 
desce a na internetových strán-
kách kraje.

 Anna Krištofová, odbor 
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: 
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007

1. Je správní orgán povinen 
zakládat spis i v případech, 
kdy nevede správní řízení?
Ustanovení § 17 odst. 1 správ-
ního řádu stanovuje, že v kaž-
dé věci se zakládá spis. Věcí 
ve smyslu tohoto ustanovení je 
třeba rozumět každou záleži-
tost („věc‘‘), kterou je třeba 
vyřídit postupem podle části 
druhé, respektive třetí správ-
ního řádu. Zjednodušeně ře-
čeno, jedná se o případy, kdy 

správní orgán vede klasické 
formální správní řízení, na 
jehož konci je ve většině přípa-
dů vydáno rozhodnutí ve věci. 
Písemnosti vzniklé při tomto 
postupu musí být shromažďo-
vány a utříděny, čemuž slouží 
spis. Kromě klasického správ-
ního řízení však náplň činnos-
ti správního orgánu tvoří i jiné 
postupy prováděné podle čás-
ti čtvrté správního řádu. Jedná 
se např. o vydávání osvědče-

ní, sdělení apod., tedy o čin-
nosti, které nejsou završeny 
vydáním rozhodnutí ve věci, 
jež by účastníkům řízení za-
kládalo, měnilo či rušilo práva 
nebo povinnosti (§ 9 správní-
ho řádu). Otázkou je, zda je 
správní orgán i při těchto 
postupech povinen zakládat 
v každé věci spis. 
V otázce vedení spisu při po-
stupu podle části čtvrté správ-
ního řádu je třeba vycházet ze 
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znění § 154 správního řádu. 
Podle tohoto ustanovení se 
obdobně použijí vyjmeno-
vaná ustanovení části druhé 
a třetí správního řádu a při-
měřeně, pokud je to potřebné, 
další ustanovení těchto čás-
tí. Ustanovení § 17 správního 
řádu není obsaženo ve výčtu 
§ 154, který obsahuje povinně 
použitelná ustanovení, a pro-
to se při postupu podle části 
čtvrté správního řádu použi-
je přiměřeně, pokud to bude 
potřebné. Z toho vyplývá, že 
správní orgán nemusí vždy 
při postupu podle části čtvr-
té správního řádu aplikovat § 
17 správního řádu a v každé 
věci povinně zakládat spis. 
Takovou povinnost bude mít 
správní orgán pouze v přípa-
dech, kdy to bude s ohledem 
na povahu věci potřebné (ta-
ková situace nastane např. při 
opravě či zrušení vadného 

úkonu postupem upraveným 
v § 156 správního řádu – opra-
va či zrušení se provede usne-
sením, které ke svému vydání 
nezbytně vyžaduje existen-
ci spisu, neboť právě do něj 
se poznamenává). V ostatních 
jednoduchých případech, kdy 
potřeba zakládat spis pro jed-
notlivá sdělení či osvědčení
nevyvstává, se § 17 správního 
řádu nepoužije.
2. Je správní orgán povinen 
dát účastníkům možnost vy-
jádřit se k podkladům pro 
vydání rozhodnutí i v přípa-
dě, kdy je správní řízení za-
staveno?
Ustanovení § 36 odst. 3 uklá-
dá správnímu orgánu povin-
nost poskytnout účastníkům 
řízení před vydáním rozhod-
nutí ve věci možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí. 
Správní řízení je zpravidla za-
končeno vydáním rozhodnutí, 

kterým se účastníkům říze-
ní zakládají, mění nebo ruší 
práva anebo povinnosti – roz-
hodnutím ve věci. V průběhu 
řízení však může nastat někte-
rý z důvodů, se kterým zákon 
spojuje povinnost správního 
orgánu řízení zastavit, a v ta-
kovém případě je řízení ukon-
čeno usnesením o zastavení 
řízení. 
Má správní orgán povin-
nost stanovenou § 36 odst. 
3 správního řádu i v těchto 
případech?
Při řešení této otázky je tře-
ba vycházet z přesného znění 
§ 36 odst. 3 správního řádu. 
Z něj totiž nevyplývá povin-
nost poskytnout účastníkům 
řízení možnost vyjádřit se 
k podkladům vždy před ukon-
čením řízení, ale pouze před 
vydáním rozhodnutí ve věci 
(a to ještě ne vždy – výjimku 
tvoří účastníci, jejichž žádosti 

správní orgán v plném rozsa-
hu vyhovuje, účastníci, kte-
ří se tohoto práva vzdali, ale 
i případy, kdy zákon stanoví, 
že prvním úkonem v řízení 
je již samo vydání rozhodnu-
tí – např. § 62 odst. 5, § 98, 
§150 odst. 1 správního řádu). 
S ohledem na skutečnost, že 
řízení není zastavováno roz-
hodnutím ve věci, ale roz-
hodnutím procesní povahy 
– usnesením, § 36 odst. 3 
správního řádu, se v těch-
to případech neaplikuje, 
a správní orgán tedy není 
povinen poskytnout účast-
níkům řízení ještě před vy-
dáním usnesení o zastavení 
řízení prostor pro vyjádření 
se k podkladům, které v prů-
běhu řízení shromáždil.

 David Marek, oddělení 
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: 
marek.d@kr-vysocina.cz

ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

Územní plánování je principiálně veřejnou činností. Nový sta-
vební zákon rozšiřuje dosavadní možnosti účasti veřejnosti, spo-
čívající v tom, že každý může podávat připomínky způsobem a ve 
lhůtách stanovených tímto zákonem a může se zúčastnit veřejných 
jednání stanovených zákonem. Návrh zákona k tomu nově umož-
ňuje zastupování veřejnosti zvoleným zástupcem veřejnosti, který 
je oprávněn zúčastňovat se i dílčích jednání při pořizování územ-
ně plánovací dokumentace. Zákon stanovuje tyto podmínky pro 
zvolení zástupce veřejnosti na základě zmocnění občanů.
Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická oso-
ba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí 
zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2 000 
obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují 
věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územ-
ně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit 
rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina 
občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2 000 obyvateli 
nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věc-
ně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje.
Zástupce veřejnosti se zúčastní a zastupuje veřejnost na jedná-
ních, u kterých není reálné zabezpečit širokou účast veřejnosti. 
Umožňuje se, aby veřejnost byla reprezentována občanským sdru-
žením nebo obecně prospěšnou společností, jejichž předmětem 

činnosti je územní plánování, podpora výstavby, ochrana život-
ního prostředí nebo ochrana kulturního dědictví. Návrh naplňuje 
požadavek Aarhuské úmluvy.
Účelem této úpravy je možnost zajistit laické veřejnosti účast na 
projednávání územně plánovací dokumentace a v územním říze-
ní, a to prostřednictvím zástupce veřejnosti. Zástupce veřejnosti 
je účastníkem řízení v řízení o návrhu zásad územního rozvoje, 
v řízení o návrhu územního plánu a v řízení o vydání regulační-
ho plánu. 

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA ÚZEMNĚ PLÁNOVA-
CÍ ČINNOST

Kdo může pořídit územní plán obce?
Pořízení územního plánu obce je správní činnost, kterou vyko-
návají obce prostřednictvím svých úředníků. Obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností vykonávají tuto činnost vždy. 
Pro ostatní obce je pořizovatelem obecní úřad, jenž v souladu 
s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy vykonává územ-
ně plánovací činnost úředníkem splňujícím kvalifi kační poža-
davky pro výkon územně plánovací činnosti nebo zajišťuje tuto 
činnost na základě smlouvy s fyzickou osobou anebo právnickou 
osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifi kační požadavky pro výkon 
územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů. 
Kvalifi kační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti spl-

Novinky v územním plánování podle nového stavebního 
zákona od 1. ledna 2007 – 1. část

A Odbor územního plánování
a stavebního řádu
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ňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní 
odborné způsobilosti a splňuje kvalifi kační požadavky vzdělání 
a praxe podle tohoto zákona.
Kvalifi kační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný ar-
chitekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní pláno-
vání nebo bez specifi kace oboru podle zákona o autorizaci. 
Kvalifi kační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická oso-
ba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v obo-
ru územní plánování a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně 
plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen „odpovídající pra-
xe“) nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného 
pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo vysokoškolské 
vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovída-
jící praxe.
Výjimečně tyto činnosti může vykonávat i úředník, který nemá 
zvláštní odbornou způsobilost, nejdéle však po dobu 18 měsíců 
od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu samospráv-
nému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž 
výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, 
nebo pokud mu bylo vydáno osvědčení o uznání rovnosti vzdělání 
ministerstvem pro místní rozvoj anebo jemuž  vznikne nárok na 
starobní důchod do 31. 12. 2007. 
Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazu-
je osvědčením. Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou 
způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím 
právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru 
k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vyko-
návat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způ-
sobilosti předpokladem.
Pro obec, která žádnou z těchto podmínek nesplní, pořídí územní 
plán obce ze zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností.

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

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 29/2006 –  3. října 2006
Rada kraje č. 30/2006 – 10. října 2006
Rada kraje č. 31/2006 – 17. října 2006
Rada kraje č. 32/2006 – 24. října 2006
Rada kraje č. 33/2006 – 31. října 2006
Rada kraje č. 34/2006 – 14. listopadu 2006
Rada kraje č. 35/2006 – 21. listopadu 2006
Rada kraje č. 36/2006 – 28. listopadu 2006
Rada kraje č. 37/2006 –  5. prosince 2006

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 8/2006 –  7. listopadu 2006
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 9/2006 – 12. prosince 2006

Ostatní akce
Setkání rady kraje se starosty obcí II. a III. stupně – 2. října 
2006
Setkání rady kraje se starosty všech obcí – 30. listopadu 2006

Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz

Na základě novely zákona č. 
359/1999 Sb., účinné od 1. 6. 
2006, se v oblasti náhradní ro-
dinné péče (dále jen „NRP“) 
změnily, popř. rozšířily násle-
dující paragrafy.
Nejprve si objasněme, jaké for-
my NRP před účinností novely 
byly – osvojení (jiným používa-
ným termínem je adopce). Jed-
ná se o formu, při které vzniká 
mezi osvojitelem a dítětem 
vztah jako mezi biologickými 
rodiči a vlastními dětmi. Dru-
hou formou je pěstounská péče. 
U této formy mají pěstouni prá-
vo rozhodovat v běžných vě-
cech a biologičtí rodiče mohou 
dítě navštěvovat, dotazovat se, 
jak prospívá, jak se mu daří. Od 
1. 6. 2006 se tyto formy rozšířily 
o formu pěstounské péče na pře-
chodnou dobu (§ 27a). Jedná se 
o zcela novou formu náhradní 
rodinné péče. Je specifi cká svou 
krátkodobostí. Jejím záměrem 
je zajistit dočasný pobyt v pěs-
tounské rodině do doby, než se 
buď upraví prostředí v původní 
biologické rodině a dítě se vrá-
tí zpět, nebo než se dítě umístí 
do péče budoucích pěstounů či 
osvojitelů.
Novela přenesla přípravu fyzic-
kých osob stát se osvojiteli nebo 
pěstouny k přijetí dítěte do ro-
diny (§ 11 odst. 2) z obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působ-
ností na krajské úřady. Tuto pů-
sobnost krajského úřadu bude 
zajišťovat  odborně připravený 
dodavatel, se kterým krajský 
úřad uzavře smlouvu o zajištění 
uvedené činnosti.  
Novela zákona (§ 19a) nadá-
le počítá s tím, že pověřené 
subjekty budou mít oprávnění 
vyhledávat vhodné děti pro ná-

hradní rodinnou péči a vhodné 
zájemce, kteří se chtějí stát pěs-
touny či osvojiteli. Informa-
ce o těchto dětech a zájemcích 
pak budou oznamovat obecním 
úřadům obcí s rozšířenou pů-
sobností. Nestátní organizace 
mohou poskytovat poradenství 
při zprostředkování osvojení 
a pěstounské péče. V kompe-
tenci krajského úřadu a Minis-
terstva práce a sociálních věcí 
jako garanta hájení dětských 
práv tak zůstává pouze výsled-
ný úkon samotného přiřazení 
konkrétního dítěte ke konkrét-
ním rodičům. Zprostředkova-
telská činnost jinými subjekty 
než krajskými úřady a Minis-
terstvem práce a sociálních věcí 
je považováno za správní delikt, 
za který hrozí pokuta do výše 
200 000,- Kč.
Novela dále v § 38a hovoří o zří-
zení nového institutu, kterým je 
poradní sbor jako zvláštní or-
gán kraje. Zřizuje jej hejtman 
kraje pro účely zprostředkování 
osvojení nebo pěstounské péče. 
Poradní sbor doporučuje pro ur-
čité dítě vedené v evidenci kraj-
ského úřadu vhodné žadatele 
vedené krajským úřadem nebo 
Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí v evidenci žadatelů. 
Poradní sbor tvoří odborníci pů-
sobící v oblasti sociálně-právní 
ochrany, odborníci z oboru pe-
diatrie, psychologie aj. Členy 
poradního sboru jmenuje a od-
volává hejtman kraje.  Forma 
poradního sboru byla již před 1. 
6. 2006, ale nebyla legislativně 
upravena.

Monika Hošková, odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail: 
hoskova.m@kr-vysocina.cz

Novela zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí – 4. část

– náhradní rodinná péče

Informace

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podklado-
vých materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usne-
sení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na 

internetových stránkách kraje

http://samosprava.kr-vysocina.cz.
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V pořadí čtvrtým partnerským 
regionem Vysočiny se letos 
v září stal italský autonomní 
kraj Friuli-Venezia Giulia. Spo-
lupráce kraje Vysočina se zahra-
ničními partnery nemá pouze 
formální či čistě přátelský cha-
rakter. Kraj Vysočina proto 
v tuto chvíli aktivně shromaž-
ďuje informace o fungujících 
partnerstvích s tímto severoi-
talským regionem. Kraj se touto 
cestou obrací ke všem institu-
cím, školám, obcím, nestátním 
neziskovým organizacím nebo 
zájmovým sdružením, které 
mají zájem o navázání spolu-
práce s italskými partnery. Kraj 
chce využít svého vlivu a kon-
taktů a  pomoci zprostředkovat 
zájemcům nové vazby, a naplnit 

tak obsah smlouvy o spoluprá-
ci. Výzva  se týká i té nejmenší 
vesnice, která by měla v rámci 
svých dovedností a zkušenos-
tí co nabídnout. Jde současně 
i o formu společného získávání 
evropských peněz.
Své dotazy či zájem o spoluprá-
ci s vhodnými partnery v obo-
ru (oblasti) z italského regionu 
Friuli-Venezia Giulia směřujte 
na Ladislava Seidla, odbor se-
kretariátu hejtmana Krajského 
úřadu kraje Vysočina, telefon: 
564 60 338, e-mail: seidl.l@kr-
-vysocina.cz.

Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: 
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Hledáte partnera v Itálii?
Kraj Vysočina vám pomůže

  Smlouvu o spolupráci mezi Vysočinou a krajem Friuli-Venezia Giulia podepsali 
radní italského kraje pro mezinárodní vztahy a pro evropské záležitosti Franco Ia-
cop a hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. 

V pořadí již šesté Eurocent-
rum v České republice bylo 4. 
září slavnostně otevřeno v kraj-
ském městě Jihlava. Sem se 
mohou občané kraje Vysočina 
obracet se svými dotazy týkají-
cími se evropské problematiky, 
vybrat si z velkého množství 
informačních materiálů a vyu-
žít mnoho dalších doplňkových 
služeb pro detailnější pozná-
ní Evropské unie. Eurocent-

rum veřejnost najde v přízemí 
Muzea Vysočiny v horní čás-
ti Masarykova náměstí č. 55 
v Jihlavě.
Eurocentrum Jihlava je připra-
veno spolupracovat s obcemi 
a školami při přípravě a po-
řádání přednášek,  prezenta-
cí a seminářů vztahujících se 
k problematice Evropské unie. 
Pracovníci centra nabízí zdar-
ma informační materiály a po-

řádají odborné a informační 
akce formou  seminářů,  před-
nášek a besed s občany.
Dva zaměstnanci Eurocent-
ra budou veřejnosti k dispozici 
každý všední den od desíti do 
osmnácti hodin. Na Eurocent-
rum Jihlava se můžete také ob-
racet na telefonním čísle +420 
567 573 800 nebo na e-mai-
lové adrese Eurocentrum.Jih-
lava@euroskop.cz. Aktuální 

informace o Eurocentru Jihlava 
jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.euroskop.cz/
eurocentrum.jihlava.cz, občané 
dále mohou získat potřebné in-
formace o Evropské unii také na 
bezplatné informační lince Eu-
rofon 800 200 200.

Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: 
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Eurocentrum je tu pro obce i školy

Podíl obcí na výnosu z daní

V částce 136/2006 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2006 
byla publikována pod č. 426 vyhláška Ministerstva fi nan-
cí ČR o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních 
částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty 
a daní z příjmů. 
Stejně jako v předešlých letech vydává i v tomto roce Minis-
terstvo fi nancí ČR na základě zmocnění obsaženém v zákoně 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním sa-
mosprávným celkům a některým státním fondům vyhlášku, 
kterou se stanovuje procento, jímž se jednotlivé obce podílejí 
na stanovené části celostátního výnosu daně z přidané hodno-
ty a daní z příjmů. Současně dochází ke zrušení předešlé úpra-
vy této problematiky obsažené ve Vyhlášce Ministerstva fi nancí 
ČR č. 328/2005 Sb.
Vyhláška je účinná od 1. 9. 2006.

Postup při pořizování a dalším zpracovávání bio-
metrických údajů

V částce 133/2006 Sbírky zákonů vydané dne 25. 8. 2006 
byla publikována pod č. 415 vyhláška Ministerstva vnitra 
ČR,  kterou se stanovují technické podmínky a postup při 
pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsa-
žených v nosiči dat cestovního dokladu. Vyhláška  upravuje 
v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských spole-
čenství technické podmínky a postup při pořizování a dalším 
zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat 
cestovního dokladu se strojově čitelnými včetně postupu při 
pořizování biometrických údajů u osob s neobvyklými anato-
mickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení ob-
ličeje.

David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů

Informace
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V produkci hovězího je Vysočina na špici
Pro zemědělství kraje Vysočina je živočišná výroba důležitější 
než rostlinná, přestože po roce 1990 byla živočišná produkce po-
znamenána výrazným snížením početních stavů. Snížení stavů 

skotu bylo v kraji Vysočina nejnižší v ČR, a kraj si tak v rámci 
celé ČR ponechal výraznou specializaci. Tomu odpovídá i nej-
významnější pozice Vysočiny mezi kraji ČR z hlediska produk-

Název podniku Počet zaměstnanců

Kostelecké uzeniny, a. s. 1 480

Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, 
a. s. 480

Drůbež – Vysočina, spol. s r. o.
(Moravské Budějovice) 240

Jan Prantl – Masný průmysl Žirovnice 170

Vysočina, a. s. (Hodice) 160

Největší zpracovatelé masa v kraji Vysočina ce hovězího masa (viz obrázek). Produkce vepřového masa je 
v kraji Vysočina ještě třikrát vyšší než výroba hovězího masa, 
přesto byla Vysočina v roce 2005 předstižena dalšími třemi kra-
ji. Na celkovém počtu kusů skotu v ČR se kraj podílí 15,6 %, 
zatímco na počtu kusů prasat 13,6 %. Zaměření kraje Vysočina 
na živočišnou výrobu je způsobeno jednak charakterem přírod-
ních podmínek, ale i existencí a rozmístěním navazujícího zpra-
covatelského průmyslu, především masokombinátů a mlékáren. 
Tabulka (viz níže) nabízí přehled nejvýznamnějších masokom-
binátů na Vysočině. Kostelecké uzeniny jsou dokonce největším 
zpracovatelem masa v ČR.

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

Výroba hovězího a vepřového masa v jatečné hmotnosti podle krajů ČR v roce 2005

¨

Zdroj dat: Měsíční přehled o porážkách hospodářských zvířat za prosinec 2005. ČSÚ Praha, 2005.

Vysočina v číslech
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Dne 15. října 2006 je lhůta daná zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů, do níž se mají podávat 
poplatková hlášení (zálohy) pro rok 2007 za odběry podzem-
ní vody i za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na 
Českou inspekci životního prostředí. 
Poplatkové hlášení za odběr podzemní vody podávají odbě-
ratelé, kteří mají povolení k odběru podzemní vody (podle §8 
odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo podle předchozích předpisů) 
a jejichž max. povolený odběr je větší než 6 000 m3/rok. Po-
platkové hlášení je nutno podat na formulářích dle vyhlášky č. 
125/2004 Sb. Pro hlášení záloh jsou určeny z vyhlášky č. 125/
2004 Sb. tabulky 1/9, 2/9, 3/9 a 9/9. Česká inspekce životní-
ho prostředí na základě poplatkového hlášení vydá rozhodnutí, 
jímž bude stanoven zálohový výměr pro rok 2007. Příslušnost 
České inspekce životního prostředí se řídí podle místa odběru 
z vodního zdroje. Odběratel podzemní vody bude platit popla-
tek na základě tohoto zálohového výměru (vydaného ČIŽP) pří-
slušnému celnímu úřadu podle svého sídla. V případě vyšších 
záloh příslušný celní úřad vrátí přeplatek odběrateli při vyúč-
tování (poplatkové přiznání je třeba vždy podat do 15. února 
každého roku). Oblastní inspektorát ČIŽP v Havlíčkově Bro-
dě, Bělohradská 3304, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, má územní 
působnost ve složce ochrany vod v okresech: Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Jihlava; v okrese Žďár nad Sázavou pouze správ-
ní území pověřené obce III. stupně Žďár nad Sázavou; ostatní 
území kraje Vysočina je v působnosti oblastního inspektorá-
tu Brno.
Poplatkové hlášení za vypouštění odpadních vod podává 
právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody 
do vod povrchových České inspekci životního prostředí.
Znečišťovatel je povinen platit poplatek z objemu vypouště-
ných odpadních vod do vod povrchových, jestliže tento objem 
překročí za kalendářní rok 100 000 m3. Limity zpoplatnění a 
sazby v korunách se oproti loňskému roku za množství znečiš-
tění dle přílohy č. 2 zákona o vodách nezměnily. Vzor poplat-
kového hlášení je ve vyhlášce č. 293/2002 Sb., příloha 4. 
Celá problematika poplatků za odebrané množství podzemní 
vody je řešena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, v § 88 a poplatků za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových v § 89–§ 99 téhož zákona a ve 
vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění do vod 
povrchových.
Vodní zákon, vyhlášky o poplatcích včetně tiskopisů pro podá-
vání hlášení o zálohách i vyúčtování (poplatky za odběr pod-
zemní vody: vyhl. č. 125/2004 Sb., poplatky za vypouštění do 
vod povrchových: vyhl. č. 293/2002 Sb., příloha 4) je možné 
stáhnout z internetu na stránkách Ministerstva životního pro-
středí www.env.cz > Legislativa > Platné české právní normy 
> Platná legislativa > Vodní hospodářství a dále zvolíte zákon 
nebo vyhláška dle potřeb. Zde již naleznete hledaný právní 
předpis dle čísla a roku vydání.
Tyto povinnosti se každým rokem opakují. Zálohová hláše-

ní na následující rok je nutno podat do 15. října, poplatková 
přiznání vždy do 15. února.
Upozorňujeme, že neplnění těchto povinností by bylo důvodem 
pro uložení pokuty ze strany České inspekce životního prostředí.

Jana Bláhová, Česká inspekce životního prostředí, oblastní 
inspektorát Havlíčkův Brod
telefon: 569 496 147, e-mail: blahova@hb.cizp.cz

K 1. 1. 2007 vstoupí v účinnost novela vyhlášky k rozpočtové 
skladbě. Jde o rozsáhlé změny, doplňují se (případně) ruší ně-
které položky a paragrafy a dále je význam stávajících položek 
upravován, a to mnohdy zásadním způsobem. Ekonomický odbor 
kraje Vysočina se proto rozhodl uspořádat seminář k rozpočtové 
skladbě pro územní samosprávné celky se zaměřením na noveli-
zaci rozpočtové skladby od 1. 1. 2007. 

Program:
Seminář zdůrazní změny rozpočtové skladby k 1. 1. 2007. Výklad 
druhového a funkčního členění bude doprovázen příklady  a upo-
zorní na nejčastější chyby. Vedle vysvětlení náplně a použití roz-
počtové skladby bude zdůrazněna i vazba rozpočtu a účetnictví.

Lektor: 
Ing. Jiří Lorenc, daňový poradce, asistent auditora, specialista na 
účetní a daňovou problematiku územních samosprávných celků. 

Místo konání semináře:
31. 10. 2006 zasedací místnost  bývalého okresního úřadu ve
 Žďáru nad Sázavou
  1. 11. 2006 kongresový sál kraje Vysočina, Jihlava 

Časový plán:  
9.00 do cca 14.00 hodin

Určeno:
Zejména pro účetní  a ekonomy obcí. Vzhledem k omezené ka-
pacitě míst lze z každé obce nebo města poslat jen jednoho pra-
covníka. 
Přihlásit se lze na e-mailové adrese: vzdelavani@kr-vysocina.cz.

Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Seminář: Rozpočtová 
skladba pro ÚSC

Odbor ekonomický

Upozornění České inspekce životního prostředí
Pro subjekty (především obce, zemědělské podniky i soukromé

zemědělce), které odebírají podzemní vodu a které vypouštějí odpadní vody
do vod povrchových.
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Zastupitelstvo kraje Vysoči-
na se bude na svém zasedání 
dne 26. 9. 2006 zabývat nový-
mi grantovými programy Fon-
du Vysočiny. Grantový 
program Bydlete 
na venkově 2006 
bude podporo-
vat zpracová-
ní projektové 
dokumentace 
řešící rekon-
strukci neby-
tových prostor 
na byty, pří-
padně doprovodnou infra-
strukturu pro následnou novou 
bytovou výstavbu v místních 
částech měst a obcích kraje 
Vysočina. 
Program Webové stránky pro 
všechny je zaměřen na zvý-
šení obsahové, popř. výtvar-
né úrovně stávajících  stránek, 
stejně jako na tvorbu nových 
www stránek. V rámci pro-
gramu bude možné fi nancovat 
i zaregistrování internetové 

domény. Cílem programu Ve-
řejně přístupný internet III je 
zvýšení dostupnosti internetu 
a základní telekomunikační in-

frastruktury pro širokou 
veřejnost s důrazem 

na vysokorych-
lostní připo-
jení. Třetím 
p ř i p r a v o v a -
ným progra-
mem z oblasti 
i n fo r m a t i k y 
je grantový 

program GIS 
VI. Jeho účelem je spolufi -
nancovat aktivity vedoucí 
k zavádění a zdokonalování 
geoinformačních technologií 
v kraji Vysočina, jejich cílené-
mu a soustavnému využívání.
Program Brána k novému po-
znání je zaměřen na posíle-
ní jazykových kompetencí 
a vzdělanosti v informačních 
technologiích u občanů kra-
je Vysočina prostřednictvím 
podpory zaměstnavatelů, kteří 

zabezpečují vzdělávání svých 
zaměstnanců, a vzdělavatelů, 
již toto vzdělávání poskytují.
Druhé letošní kolo programu 
Systém sběru a třídění odpa-
du 2006/II je opět zaměřeno na 
podporu rozšíření, zkvalitnění 
a propojení systému oddělené-
ho sběru využitelných složek 
komunálního odpadu na úze-
mí kraje Vysočina. Posledním 
připravovaným programem je 
Energetické využívání obno-
vitelných zdrojů 2006, který 
podporuje přípravu projektů 
na místní využití environmen-
tálně šetrných způsobů výroby 
elektrické energie, vytápění 

a ohřevu teplé užitkové vody 
(TUV) a na podporu užití so-
lární energie na veřejných bu-
dovách.
Výzvy k předkládání projektů 
a veškeré informace ke gran-
tovým programům včetně for-
muláře žádosti budou ihned 
po schválení v zastupitelstvu 
kraje vyvěšeny na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz nebo na 
www.fondvysociny.cz.

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

Připravované grantové programy Fondu Vysočiny

Na přelomu roku 2005 probíha-
ly práce na studii průmyslových 
zón v kraji Vysočina. Celko-
vě byla shromážděna data o 31 
průmyslových plochách o cel-
kové rozloze 372,46 ha. Data 
byla zpracována do reprezen-
tativního katalogu „Investiční 
příležitosti v kraji Vysočina“, 
který byl ve dvou jazykových 
mutacích, češtině a angličtině, 
distribuován na veletrzích in-
vestičních příležitostí URBIS 
INVEST 2006 v dubnu 2006 
v Brně a následně v červnu 
na mezinárodním veletrhu ve 
Vídni. Cílovou skupinou na 
obou veletrzích byli investoři 
a developeři, pro které může 
být tento katalog vodítkem při 
rozhodování o umístění jejich 
investic. Na obou veletrzích 
se katalog setkal s velmi pří-

znivým ohlasem a odbor regi-
onálního rozvoje zaznamenal 
i následné kontakty.
Souběžně s průmyslovými zó-
nami probíhala i vyhledávací 
studie pro lokalizaci brown-
fi elds na území kraje Vysočina, 
kterou zpracovala Regionál-
ní rozvojová agentura Vyso-
čina na základě zadání kraje 
Vysočina. V prvním kroku se 
identifi kovalo 98 lokalit, které 
splňovaly požadované krité-
rium uceleného pozemku nad 
1 ha. Z toho bylo vybráno 32 
objektů k podrobnější analýze. 
Poslední, třetí krok, byl sesta-
ven z 9 objektů, u kterých jsou 
vyjasněné majetkové vztahy, 
vyhodnocené ekologické zátě-
že, posouzení stavu a kapacity 
technické infrastruktury a jas-
ný investiční záměr.

Brownfi eld většinou vzni-
ká jako pozůstatek průmyslo-
vé, zemědělské, rezidenční či 
jiné aktivity. Jedná se pozem-
ky a budovy v urbanizovaném 
území, které ztratily své pů-
vodní využití, jsou to objekty 
hyzdící města a obce a součas-
ný trh si s nimi nedokáže sám 
poradit. Tato území mají větši-
nou všechna rizika a nejistoty, 
které si investor dokáže před-
stavit: nevyjasněné  majetkové 
vztahy, možnou ekologickou 
zátěž  atd. Jedná se o nemovi-
tosti, které nelze efektivně vy-
užívat, aniž by proběhl proces 
regenerace.
Koncem letošního roku při-
stoupí odbor regionálního 
rozvoje k aktualizaci obou 
databází. Pro veletrhy inves-
tičních příležitostí bude při-

praven katalog investičních 
příležitostí 2007, ve kterém 
budou investorům a develope-
rům předložena aktuální data 
o možnostech investic v našem 
regionu jak v průmyslových 
zónách, tak i o příležitos-
tech, které nabízí regenerace 
brownfi elds. S cílem podchy-
tit vývoj v těchto oblastech 
odbor regionálního rozvoje 
nasměruje dotazníkové šetře-
ní na starosty a regionalisty 
dotčených měst a obcí. Repre-
zentativní a funkční databáze 
bude výsledkem společného 
zodpovědného  přístupu k této 
problematice.

Olga Wiesnerová, odbor re-
gionálního rozvoje
telefon: 564 602 534 e-mail: 
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz

Investiční příležitosti v kraji Vysočina
– průmyslové zóny a brownfi elds

Kompletní informace nejen o aktivních programech 
Fondu Vysočiny, ale i o programech po uzávěrce 

a vyhodnocených programech najdete na interneto-
vých stránkách Fondu Vysočiny

www.fondvysociny.cz.
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 Vážená paní,
 Vážený pane,

dovoluji si vás, starosty měst a obcí, zastupitele, poslance a senátory kraje Vysočina, pozvat

na setkání s Radou kraje Vysočina,

které se bude konat

30. listopadu 2006
od 14.00 hod. 

ve společenském sále
SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť

Obsahem našeho setkání bude neformální diskuse a vzájemná výměna názorů.

Předpokládaný konec setkání bude v 17.00 hod.

Těším se na setkání s vámi a zdravím vás

  Miloš Vystrčil
  hejtman kraje


