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Poskytováním příspěvků na 
hospodaření v lesích dochází 
k částečné eliminaci faktorů 
ohrožujících lesy a k zlepšení 
stavu slabých stránek lesního 
hospodářství. 
Až do roku 2004 byly fi nanč-
ní příspěvky na hospodaře-
ní v lesích součástí národních 
programů „Pravidla poskyto-
vání fi nančních příspěvků na 
hospodaření v lesích a způ-
sobu kontroly jejich využití“. 
Rok 2005 přinesl ve způsobu 
poskytování příspěvků na hos-
podaření v lesích významnou 
změnu, neboť v souvislosti se 
zákonem o rozpočtovém urče-
ní daní došlo ke změně legis-
lativy upravující poskytování 
fi nančních příspěvků na hos-
podaření v lesích a tyto ne-
nárokové fi nanční příspěvky 
jsou nyní v kompetenci kraje 
Vysočina. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o tradiční nástroj 
podpory hospodaření v lesích, 
se Zastupitelstvo kraje Vyso-
čina usneslo na poskytování 
fi nančních prostředků na tyto 
příspěvky z rozpočtu kraje 
Vysočina. „Zásady Zastupitel-
stva kraje Vysočina pro posky-
tování fi nančních příspěvků na 
hospodaření v lesích z rozpoč-
tu kraje Vysočina a způsobu 

kontroly jejich využití“ (dále 
jen „zásady“) byly vypracová-
ny na základě ověřených a no-
tifi kovaných dotačních titulů, 
které byly v minulých letech 
již využívány.
Kraj Vysočina vnímá podpo-
ru lesního hospodářství jako 
efektivní způsob motivování 
vlastníků lesa k žádoucímu 
hospodaření i k užívání mnoh-
dy nákladnější, avšak k příro-
dě šetrné technologii. Kraj 
Vysočina, v jehož plné kom-
petenci je rozhodování o míře 
podpory, v roce 2005 přispěl 
na hospodaření v lesích část-
kou 30 mil. Kč a pro rok 2006 
byla v rozpočtu kraje Vysoči-
na schválena částka 35 mil. 
Kč.
Krajský úřad kraje Vysočina 
doporučuje žadatelům o fi -
nanční příspěvek na hospo-
daření v lesích, aby žádosti 
podávali co nejdříve po ukon-
čení prací podacímu místu 
(Krajský úřad kraje Vysoči-
na), a tím přispěli ke včasné-
mu vyřízení žádosti.
Tak jako v loňském roce mají 
i v tom letošním vlastníci i ná-
jemci lesních pozemků mož-
nost čerpat fi nanční prostředky 
na hospodaření v lesích z roz-
počtu kraje podle zásad, které 

jsou včetně tiskopisů žádostí 
zveřejněny na internetových 
stránkách www.kr-vysoci-
na.cz > Informace > Krajský 
úřad (Kontakt) > Právní před-
pisy a rozhodnutí hejtmana > 
Zásady zastupitelstva kraje 
Vysočina č. 11/05. Informace 
potřebné k úspěšnému vyplně-
ní žádosti, poradenský servis 
ohledně výše uvedené pro-
blematiky i vlastní odevzdání 
žádosti lze získat a uskuteč-
nit u našich odborných pra-
covníků v Jihlavě, Žižkova 
57, na tel. číslech 564 602 209, 
564 602 263 a 564 602 268. 
Pro přijímání žádostí a pora-
denství může veřejnost také 
i nadále využívat detašovaná 
pracoviště (Havlíčkův Brod 
– tel.: 569 471 137, Pelhři-
mov – tel.: 565 351 281, Třebíč 
– tel.: 568 805 224, Žďár nad 
Sázavou – tel.: 566 685 340) 
odboru lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství, a to 
v úředních dnech (pondělí, 
středa) nebo i v jiný den po 
předchozí domluvě. 

 Olga Kameníková, odbor 
lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství 
telefon: 564 602 209, e-mail: 
kamenikova.o@kr-vysocina.cz

Poskytováním příspěvků na hospodaření
v lesích v kraji Vysočina

V návaznosti na novelizaci zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích 
k 1. 7. 2006, probíhá kontrola 
nevhodného dopravního zna-
čení v našem kraji příslušnými 
orgány Policie ČR. Vhodnost 
užití dopravních značek je 
nutné posoudit zejména u do-
pravních značek oznamujících 
začátek a konec obce, značek 
omezujících nejvyšší povolenou 
rychlost a také u některých dal-
ších zákazových a příkazových 

značek (např. zákazy vjezdu, 
zákazy odbočení, přikázané 
směry jízdy apod.). Smyslem 
případných návrhů na změnu 
dopravního značení je zajištění 
lepší a plynulejší průjezdnosti 
pozemních komunikací při ne-
změněné úrovni nebo zlepšení 
bezpečnosti provozu.
Policie ČR mapuje v součinnosti 
s jednotlivými správami a údrž-
bami silnic nevhodně umístěné 
dopravní značení a vytipovává 
problematické lokality zejmé-

na na hlavních tazích, následně 
pak i dalších komunikacích. 
Na základě kontrol dopravního 
značení v jednotlivých územ-
ních obvodech budou vytipova-
ná dopravní značení změněna 
příslušným silničním správním 
úřadem, kterým je:
 Ministerstvo dopravy ČR pro  Ministerstvo dopravy ČR pro 

dálnice a rychlostní komuni-
kace 
 krajské úřady pro silnice I. tří- krajské úřady pro silnice I. tří-

dy s výjimkou věcí, ve kterých 
rozhoduje MD ČR

Změny dopravního značení

 Radonové nebezpečí Radonové nebezpečí str. 2

 Základní informace o školním  Základní informace o školním 
roce 2006–2007 str. 2

 Zpoplatňování a úhrada  Zpoplatňování a úhrada 
nákladů za vydávání ověřených 
výstupů z informačních systémů 
veřejné správy str. 3

Dotazy ke správnímu řádu 
– 5. část str. 4

Novinky ve Sbírce zákonů  Novinky ve Sbírce zákonů  Novinky ve Sbírce zákonů
str. 4

Vysočina v číslech: Země-
dělství hraje na Vysočině stále 
významnou roli str. 5

 Novela zákona o sociálně- Novela zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí – 3. část
– Děti jako oběti násilí str. 5

 Internet v Telči Internet v Telči str. 6
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 obecní úřady s rozšířenou pů- obecní úřady s rozšířenou pů-
sobností pro silnice II. a III. 
tříd
 obecní úřady obcí pro místní  obecní úřady obcí pro místní 

komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace

Jednotlivé podněty ke změně 
dopravního značení může po-
dat právnická i fyzická oso-
ba na příslušném silničním 
správním úřadě. Pokud jsou 
navržené změny smysluplné 

a odůvodněné, stanoví silniční 
správní úřad změnu dopravní-
ho značení.
Řidiči si mohou všimnout v na-
šem kraji prvních změn v do-
pravním značení na silnicích 

prvních tříd už koncem měsí-
ce srpna.

 Pavel Bartoš, odbor dopravy 
a silničního hospodářství
telefon: 564 602 292, e-mail: 
bartoš.p@kr-vysocina.cz

Není žádným tajemstvím, že 
kraj Vysočina se rozkládá při-
bližně ze dvou třetin na území 
s předpokládaným vysokým 
radonovým indexem (nebezpe-
čím) a z jedné třetiny na území 
se středním radonovým inde-
xem. 
S vědomím této skutečnosti kraj 
iniciativně s pomocí všech do-
stupných médií průběžně pro-
vádí pro obyvatele rozsáhlou 
osvětovou činnost, neboť to je 
důležitým předpokladem k po-
chopení radonového nebezpečí 
občany a ke zvýšení jejich zá-
jmu o minimalizaci dopadu ne-
bezpečné radiace z radonu na 
jejich zdraví a zdraví jejich po-
tomků.
Proto také v enormním rozsahu 
(cca 2 000 bytů) proti ostatním 
krajům (do 500 bytů) každoroč-
ně náročně organizuje na území 
kraje ve vybraných lokalitách, 
situovaných zejména na vy-
sokém radonovém indexu, ra-
donový průzkum bytových 
objektů.
Kromě toho trvale platí iniciati-
va kraje v nabídce bezplatného 
ročního pokolaudačního měře-
ní radonu v bytových novostav-
bách, tj. dokončených po roce 
1991, včetně zjištění obsahu ra-
donu v pitné vodě u bytových 
objektů zásobovaných z indivi-
duálních zdrojů (studní).
Nad rámec svých povinnos-
tí kraj bezplatně poskytuje ob-
čanům poradenskou službu 
ohledně radonové problemati-
ky, jakož i zabezpečení nezbyt-
ných dokladů za účelem získání 
státní dotace na protiradonová 
ozdravná opatření a konkrétní 
pomoc při zabezpečení vlast-
ní realizace protiradonových 
opatření.
Radonové nebezpečí nehrozí 
v bytových objektech občanům 
jen z nedostatečných izolačních 

vlastností objektu od podloží, 
ale též i z používané pitné vody 
z veřejných vodovodů s nad-
měrným obsahem radonu. Za 
účelem snížení obsahu rado-
nu ve veřejných pitných zdro-
jích kraj každoročně získává ze 
státního rozpočtu pro příslušné 
obce nemalé fi nanční prostřed-
ky (přes 2,0 mil. Kč na jeden 
vodovod, v průměru kolem 4–6 
mil. Kč ročně) na realizaci dlou-
hodobě účinných odradonova-
cích zařízení (aeračních věží) 
instalovaných na vodojemech.
Kraj též pomáhá obcím při za-
bezpečení získání dotace na 
realizaci protiradonových opat-
ření v objektech ZŠ a MŠ.
Pracovníky kraje mrzí, že přes 
veškerou jejich snahu o ozdra-
vění bydlení nejeví obyvatelé 
dostatečný zájem o jejich po-
moc a reálné radonové nebez-
pečí stále podceňují. Důkazem 
toho je krajská evidence cca 350 
bytových objektů se zjištěných 
průměrným výskytem radonu 
vyšším než 1 000 Becquerelů/
m3, přičemž horní mezní hodno-
tou je 400 Bq/m3. Majitelé těch-
to objektů splňují podmínku na 
poskytnutí nevratné st. dota-
ce na protiradonová ozdravná 
opatření ve výši 150 tis. Kč/byt. 
Ročně se tak podaří realizovat 
protiradonová opatření pouze 
ve 2–3 bytech. Přitom vyřeše-
ný objekt z hlediska výskytu ra-
donu znamená při jeho prodeji 
v současnosti minimálně plus 
20 % ceny a naopak.
Radonové nebezpečí způsobu-
jící rakovinu plic stále trvá. Je 
třeba si uvědomit již prokáza-
ná fakta, že tak jako každých 
pět hodin zbytečně zemře u nás 
jedna žena na zanedbanou rako-
vinu prsu, tak také každou ho-
dinu a půl zemře zbytečně u nás 
jeden člověk na rakovinu plic 
a každých deset hodin zbyteč-

ně zemře u nás jeden člověk na 
rakovinu plic, vyvolanou zvý-
šeným výskytem radonu v jeho 
vlastním bytě (kvalifi kovaným 
odhadem 900 případů ročně). 
Je vědecky prokázáno a řád-
ně doloženo, že radon v by-
tech vede k nejvyšší radiační 
zátěži obyvatelstva, a s tímto 
vědomím kraj k této problema-

tice přistupuje. Je tedy na ob-
čanovi, zda také on bude k této 
problematice přistupovat stejně 
zodpovědně, neboť odbornou 
pomoc v této záležitosti vždy 
u kraje najde.

 Jaroslav Šmejkal
u kraje najde.

Jaroslav Šmejkal
u kraje najde.

, odbor ži-
votního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Radonové nebezpečí

Vyučování ve školním roce 2006–2007 začne na základních, 
středních a základních uměleckých školách v pondělí 4. září 
2006. Do lavic základních škol v kraji Vysočina usedne 49 000 
žáků. Střední školy bude v následujícím školním roce na Vyso-
čině navštěvovat 27 000 žáků a 1 400 studentů přijde do vyšších 
odborných škol. Předškolní vzdělávání v mateřských školách 
absolvuje 14 400 dětí. První pololetí bude ukončeno ve středu 
31. ledna 2007 a školní rok skončí v pátek 29. června 2007. Pod-
zimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 
2006. Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2006 
a vyučování bude zahájeno ve středu 3. ledna 2007. Pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007. Jarní prázdniny 
v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny v ter-
mínu 5.–11. března 2007. Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna. 
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů bude v nastávajícím 
školním roce připraveno 365 mateřských škol, 269 základních 
škol (z toho 133 úplných, 116 málotřídních a 20 speciálních 
škol), 64 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných kra-
jem a 16 škol jiných zřizovatelů) a 13 vyšších odborných škol. 
Od 1. července 2007 došlo v souladu s platnou legislativou ke 
změnám názvů středních a speciálních škol v kraji. Nové ná-
zvy škol lze najít na www.kr-vysocina.cz > Školství > Adresář 
škol a školských zařízení. 

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

Základní informace
o školním roce 2006–2007

Odbor školství,
mládeže a sportu
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Podle ustanovení § 9 odst.(4) 
zákona č. 365/2000 Sb., o in-
formačních systémech veřejné 
správy, ve znění zákona č. 81/
2006 Sb., se ověřeným výstu-
pem z informačního systému 
veřejné správy (dále též „ově-
řený výstup“) rozumí listina, 
která vznikla úplným převo-
dem výstupu z informačního 
systému veřejné správy z elek-
tronické do listinné podoby 
a jejíž doslovná shoda s výstu-
pem z informačního systému 
veřejné správy byla ověřena.
V souvislosti s výše uvedenou 
právní úpravou vydávání ově-
řených výstupů obdržel odbor 
informatiky Krajského úřadu 
kraje Vysočina řadu dotazů ze 
strany obcí a měst, které se tý-
kají dvou okruhů problémů: 
1) V jaké výši náleží správ-
ci dat úhrada za poskytnutí 
výstupu z informačního sys-
tému veřejné správy ověřu-
jícímu ve smyslu ustanovení 
§ 9d odst. (1) zákona č. 365/
2000 Sb., o informačních sys-
témech veřejné správy, ve zně-
ní zákona č. 81/2006 Sb.? 
2) Jakým způsobem má být 
vydávání ověřených výstu-
pů zpoplatňováno ve smyslu 
ustanovení § 9d odst. (3) zá-
kona č. 365/2000 Sb., o infor-
mačních systémech veřejné 
správy, ve znění zákona č. 81/
2006 Sb.? 
AD 1)
Podle ustanovení § 9d odst. (1) 
výše uvedeného zákona č. 365/
2000 Sb. je správce oprávněn 
požadovat za poskytnutí vý-
stupu z informačního systému 
veřejné správy ověřujícímu 
úplatu, a to za každý poskyt-
nutý výstup z informačního 
systému veřejné správy část-
ku, která je stanovena zvlášt-
ním právním předpisem jako 
poplatek za vydání výpisu 
z předmětného záznamu, jenž 
má jeden list.
Pojem „list“ není v zákoně č. 
365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy, 
ani v zákoně č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, nijak 
blíže vymezen.
Podle stanoviska Minister-
stva informatiky ČR ze dne 
10. 7. 2006, číslo jednací MI 
2170/2006 42, by měl správ-
ce na základě dlouhodobé 
praxe při uplatňování zákona 
o správních poplatcích vyža-
dovat úhradu ve výši, která 
je rovna poplatku za jednu 
stránku, tedy ve výši 50,- Kč 
za každý jednotlivý vstup do 
informačního sytému veřejné 
správy, z nějž následně lze vy-
tvořit jeden ověřený výstup. 
AD 2)
Podle položky 3 písm. a) Sa-
zebníku správních poplatků, 
který je přílohou k zákonu 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, se zpoplatňuje 
vydání stejnopisu, opisu, ko-
pie, fotokopie nebo výpisu 
z úředních spisů, ze soukro-
mých spisů v úřední úschově, 
z rejstříků, z registrů, z knih, 
ze záznamů, z evidencí, z lis-
tin nebo dalšího písemného 
a obrazového materiálu, po-
případě sdělení o negativ-
ním nálezu. Výše poplatku 
za každou započatou stránku 
v případě jejího pořízení na 
tiskárně počítače činí 15,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že předmět 
položky 3 Sazebníku správ-
ních poplatků je natolik roz-
sáhlý, lze podle této položky 
zpoplatnit i listinné zhotovení 
výstupu z informačního systé-
mu veřejné správy.
Ministerstvo fi nancí ČR 
mu veřejné správy.
Ministerstvo fi nancí ČR 
mu veřejné správy.

proto ve stanovisku ze dne 
29. 06. 2006, číslo jednací 
26/70 970/2006-262, zaujalo 
právní názor, že v současné 
době lze za ověření výstupu 
z informačního systému ve-
řejné správy vybírat správní 
poplatek pouze podle polož-
ky číslo 4 Sazebníku správ-
ních poplatků ve výši 30,- Kč 
za každou (i započatou) strán-

ku, neboť předmětem podlé-
hajícím správnímu poplatku 
podle této položky je ověření 
stejnopisu, opisu, kopie, foto-
kopie nebo výpisu z úředních 
spisů, ze soukromých spisů 
v úřední úschově, z rejstříků, 
z registrů, z knih, ze zázna-
mů, z evidencí, z listin nebo 
dalšího písemného a obrazo-
vého materiálu. Celkově by 
tak správní poplatek za vy-
dání ověřeného výstupu z in-
formačního systému veřejné 
správy v současné době činil 
45,- Kč za každou (i zapo-
čatou) stránku formátu A4 
(15,- Kč + 30,- Kč).
Dnem nabytí účinnosti čás-
ti třetí zákona č. 81/2006 Sb., 
kterým byl novelizován zá-
kon o správních poplatcích, tj. 
s účinností od 1. ledna 2007, 
bude možné za ověřený vý-
stup z informačního systému 
veřejné správy vybírat správní 
poplatek již podle položky 3 
písm. d) Sazebníku správních 
poplatků, tedy ve výši 50,- Kč 
za každou i započatou strán-
ku formátu A4.
Do výše uvedených stanovi-
sek ministerstva informatiky 
a ministerstva fi nancí lze na-
hlédnout na odboru informa-
tiky Krajského úřadu kraje 
Vysočina v kanceláři A-4.11.
Odbor informatiky Krajského 
úřadu kraje Vysočina v uvede-
né souvislosti upozorňuje obce 
na tu skutečnost, že z územ-
ních samosprávných celků 
uvedených v ustanovení § 9 
odst. (3) zákona č. 365/2000 
Sb., o informačních systémech 
veřejné správy, ve znění záko-
na č.81/2006 Sb., jsou v sou-
časné době ověřené výstupy 
oprávněny vydávat pouze 
obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností, neboť dosud 
nebyla Ministerstvem vnitra 
ČR v dohodě s Ministerstvem 
informatiky ČR vydána vy-
hláška podle ustanovení § 12 
odst. (2) citovaného zákona. 

Výkon činnosti „ověřujícího“ 
je výkonem přenesené působ-
nosti územního samosprávné-
ho celku.
Odbor informatiky Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina dále 
ve shora uvedené souvislos-
ti upozorňuje obce na dikci 
ustanovení § 8 odst. (2) písm. 
j) zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, po-
dle kterého jsou od poplatku 
osvobozeny úkony vyžádané 
a provedené prostřednictvím 
dálkového přístupu, opatřené 
elektronickým podpisem za-
loženým na kvalifi kovaném 
certifi kátu vydaném akredito-
vaným poskytovatelem certifi -
kačních služeb, nepřevyšuje-li 
sazba poplatku 2 000,- Kč.
Pokud tedy fyzická nebo 
právnická osoba požádá 
elektronicky o vydání vý-
stupu z informačního systé-
mu veřejné správy u správce 
nebo provozovatele infor-
mačního systému (tedy niko-
liv ověřujícího) a tato žádost 
je podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem 
a předmětem žádosti je za-
slání elektronického výpisu 
opatřeného uznávaným elek-
tronickým podpisem orgánu, 
který výpis vydává, na elek-
tronickou adresu určenou ža-
datelem, pak tento úkon 
zcela osvobozen od správ-
ního poplatku, pokud výše 
správního poplatku uvedená 
v Sazebníku správních poplat-
ků je nižší nebo rovna částce 
2 000,- Kč. V těchto přípa-
dech se nejedná o vydává-
ní tzv. ověřených výstupů ve 
smyslu zákona o informačních 
systémech veřejné správy, ale
o vydávání „výpisů“ z růz-
ných registrů, rejstříků, evi-
dencí apod. 

 Robert Sobotka, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 326, email: 
sobotka.r@kr-vysocina.cz

Zpoplatňování a úhrada nákladů
za vydávání ověřených výstupů z informačních systémů 

veřejné správy
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1. Má účastník řízení právo 
na kopii té části spisu, která 
obsahuje materiály chráněné 
autorským právem?
Správní řád zakotvuje v § 38 
právo účastníků a jejich zástup-
ců nahlížet do spisu; s tímto 
právem je spojeno i právo na to, 
aby správní orgán pořídil ko-
pie spisu nebo jeho částí. V té-
to souvislosti se nabízí otázka, 
zda se toto právo vztahuje např. 
na projektovou dokumentaci 
obsaženou ve spise (s ohledem 
na zákon č. 121/2000 Sb., o prá-
vu autorském, o právech sou-
visejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů 
/autorský zákon/, v platném 
znění). Touto problematikou se 
také zabýval poradní sbor mi-
nistra vnitra k novému správ-
nímu řádu. 
S ohledem na skutečnost, že 
projektová dokumentace zpra-
vidla neobsahuje utajované in-
formace, nemůže být důvodem 
k odepření pořízení její kopie 
ustanovení § 38 odst. 6 správ-

ního řádu, které řeší, jaké části 
jsou z nahlížení do spisu vylou-
čeny. 
Podle ustanovení § 34 odst. 
1 písm. a) autorského zákona 
nezasahuje do práva autorské-
ho ten, kdo v odůvodněné míře 
dílo užije k úřednímu účelu na 
základě zákona. V této souvis-
losti lze konstatovat, že právo 
účastníka řízení nahlížet do 
spisu a s tím spojené právo na 
pořízení kopie spisu nebo jeho 
části včetně projektové doku-
mentace slouží k zajištění mož-
nosti účastníka seznámit se 
s předmětem řízení, a tím k za-
jištění uplatnění jeho dalších 
procesních práv v řízení. Podle 
ustanovení § 4 odst. 4 správní-
ho řádu je správní orgán povi-
nen umožnit dotčeným osobám 
uplatňovat jejich práva a opráv-
něné zájmy. Z tohoto pohledu 
tedy lze na pořizování kopií 
spisu či jeho části účastníkovi 
řízení nebo jeho zástupci na-
hlížet jako na užití díla k úřed-
nímu účelu na základě zákona. 

Kopie nelze použít k žádnému 
jinému účelu, o čemž by měl 
být účastník či jeho zástupce 
správním orgánem náležitě po-
učen stejně jako o následcích 
případného porušení těchto po-
vinností. 
Správní orgán je tedy povi-
nen zhotovit účastníkům říze-
ní či jejich zástupcům rovněž 
kopie těch částí spisu, které 
obsahují projektovou doku-
mentaci či jiné autorským 
právem chráněné dílo.
2. V jakém rozsahu zkou-
má nadřízený správní or-
gán „opětovnou“ stížnost při 
postupu podle § 175 odst. 7 
správního řádu?
Správní řád nijak neomezuje 
hlediska, podle kterých má být 
podle ustanovení § 175 odst. 
7 správního řádu nadřízeným 
správním orgánem přešetřen 
způsob vyřízení stížnosti. Bu-
de-li nadřízený správní orgán 
požádán, aby přešetřil způsob 
vyřízení stížnosti, ze smyslu 
celého ustanovení § 175 plyne, 

že aby toto přešetření splnilo 
svůj účel, musí se zabývat ne-
jen formálními otázkami po-
stupu podřízeného správního 
orgánu při vyřizování stížnosti 
(např. dodržení lhůty pro vyří-
zení stížnosti), ale i podstatou 
a důvodností samotné původní 
stížnosti. V rámci tohoto pře-
šetření bude tedy nadřízeným 
správním orgánem přezkou-
mána i věcná stránka vyří-
zení stížnosti. Zároveň je však 
třeba zdůraznit, že v případech, 
kdy souběžně s procesem vyři-
zování a následného přešetření 
způsobu vyřízení stížnosti pro-
bíhá správní řízení, není pře-
šetření stížnosti nadřízeným 
správním orgánem důvodem 
pro přerušení řízení či pro pro-
dloužení lhůty pro vydání roz-
hodnutí a nemůže mít ani jinak 
negativní vliv na vyřízení věci.

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

Dotazy ke správnímu řádu – 5. část

V pondělí 25. září 2006 od 10.00 hod pořádá kraj Vysočina „Se-
minář o řešení komunálních odpadních vod obcí do 2 000 ekvi-
valentních obyvatel (EO)“. Seminář se bude týkat aktuálních 
informací v oblasti odvádění a čištění odpadních vod obcí do 
2 000 EO, zejména Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina, možností fi nancování výstaveb a rekonstrukcí kana-
lizací a čistíren odpadních vod v následujících letech aj. Kromě 
pracovníků odboru lesního a vodního hospodářství a zeměděl-
ství krajského úřadu na semináři vystoupí zástupci Ministerstva 
zemědělství ČR a společnosti ProVenkov, spol. s r. o. Seminář 
se uskuteční v budově krajského úřadu. Tímto na seminář zve-
me zástupce všech obcí kraje Vysočina do 2 000 EO, kteří mají 
v následujících letech v úmyslu řešit odvádění a čištění komunál-
ních odpadních vod. Avšak z důvodu kapacity zasedací místnosti 
v počtu 130 míst žádáme o účast nejvýše jednoho zástupce z kaž-
dé obce. Účast potvrďte Jitce Školové (tel.: 564 602 203, e-mail: 
skolova.j@kr-vysocina.cz) nejpozději do pátku 15. září 2006. 
V případě vyššího počtu nahlášených účastníků si vyhrazujeme 
přednostní právo účasti dříve nahlášených účastníků a pro zbylé 
zájemce uspořádáme další seminář v pozdějším termínu.

 Radek Zvolánek, oddělení vodního hospodářství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Seminář o řešení
komunálních odpadních vod
pro obce do 2 000 obyvatel

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
V částce 116/2006 Sbírky zákonů vydané dne 21. 7. 2006 bylo 
publikováno pod č. 369 rozhodnutí prezidenta republiky o vy-
hlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastu-
pitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí 
ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Volby proběhnou v pátek 20. a v sobotu 21. října 2006.
Sociálně-právní ochrana dětí
V souvislosti s rozsáhlými změnami vyhlásil předseda vlády 
v částce 117/2006 Sbírky zákonů vydané dne 25. 7. 2006 pod č. 
373/2006 Sb. úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí.

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

Novinky ve Sbírce zákonů

Informace

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty obcí 

kraje Vysočina, které se uskuteční
2. 10. 2006 od 10.00 hod. v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, 

Jihlava, budova B, zasedací místnost B 3.16.

Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.
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Okres Výměra 
celkem

Zemědělská půda Nezemědělská půda
celkem z toho celkem z toho lesní 

půdaorná půda travní po-
rosty

vinice, sady, 
zahrady

Havlíčkův Brod 126 491 79 737 59 809 17 595 2 333 46 754 35 989
Jihlava 118 013 69 789 52 384 15 695 1 710 48 224 36 772
Pelhřimov 128 994 79 074 60 251 16 953 1 870 49 920 38 852
Třebíč 150 897 96 723 84 528 9 740 2 455 54 174 40 887
Žďár nad Sázavou 155 178 87 078 62 472 22 239 2 367 68 100 53 550
kraj Vysočina 679 573 412 401 319 444 82 222 10 735 267 172 206 050

Zemědělství má v ekonomice státu nezastupitelné postavení, kte-
ré plyne především z jeho základních funkcí, tj. nejen z ekono-
mické, ale i krajinotvorné, ekologické a sídelní. Jeho význam pro 
národní hospodářství nelze podceňovat také proto, že zeměděl-
ská půda pokrývá stále více než polovinu plochy České republiky 
(54,0 %). Z celkové plochy kraje Vysočina tvoří zemědělská půda 
dokonce 60,7 %, zatímco nezemědělská 39,3 %. Podíl lesní půdy 

na území kraje je nižší než v republice a činí 30,3 %. Ze zeměděl-
ské půdy tvoří největší podíl půda orná (77,5 %). Procento zornění 
je tedy výrazně vyšší než republikový průměr (71,5 %). Nižší než 
v celé ČR je podíl plochy zatravněné – travní porosty tvoří pětinu 
(19,9 %) plochy zemědělské půdy v kraji, v ČR 22,9 % – a rovněž 
vinice, sady a zahrady zabírají v kraji výrazně menší část země-
dělské půdy než v celé ČR (2,6 %, ČR 5,3 %). 

Zemědělství hraje na Vysočině stále významnou roli

I když se většina území kraje nachází v klasickém terénu Česko-
moravské vrchoviny, kde jsou předpoklady pro intenzivní rozvoj 
zemědělství poněkud snížené, existují na úrovni okresů některé 
diference v bilanci půdy. Z převažujícího rázu krajiny se svým 
charakterem vyčleňuje jižní část okresu Třebíč, která patří do 
méně členitější, teplejší a pro zemědělskou výrobu příznivěj-
ší Jevišovické pahorkatiny, a také střední a severní část okresu 
Havlíčkův Brod, jež leží v Hornosázavské pahorkatině. Charak-
ter těchto oblastí se odráží právě v bilanci půdy. Ze všech okresů 
kraje Vysočina zabírá zemědělská půda největší část plochy prá-
vě v okrese Třebíč (64,1 %). Okres Třebíč je také charakteristic-
ký vysokým stupněm zornění (87,4 % zemědělské půdy je půda 

orná) a nízkým stupněm zatravnění (10,1 %). U ostatních okresů 
jsou zorněny zhruba 3/4 zemědělské půdy a podíl trvalých trav-
ních porostů představuje vždy více než pětinu zemědělské půdy. 
Výjimkou je okres Žďár nad Sázavou, kde je procento zornění 
nejnižší v kraji (71,7 %), zatímco travní porosty zabírají více než 
25 % zemědělské plochy a nadprůměrný je rovněž stupeň zales-
nění (34,5 % území okresu). Podíl vinic, sadů a zahrad je ve všech 
okresech téměř zanedbatelný a nikde nepřesahuje 3 % zeměděl-
ské půdy (ČR 5,3 %). 

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

Bilance půdy v okresech kraje Vysočina (v ha) ke 31. 12. 2005

Zdroj dat: Statistická ročenka půdního fondu ČR, ČZÚK, Praha 2006

Zatímco v předchozím díle 
jsme se seznámili s ustano-
veními novely zákona č. 359/
1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, zaměřenými na 
ochranu dítěte v rámci domá-
cího násilí, nyní se budeme 
věnovat nové úpravě, která je 
zaměřena výhradně na ochra-
nu dítěte před fyzickým ná-
silím.

1. Ze studií týkajících se syn-
dromu týraného, zneužívaného 
a zanedbávaného dítěte v ČR, 
z praktických poznatků zdra-
votnických zařízení a ze zku-
šeností orgánů sociálně-právní 
ochrany vyplývá, že nejpočet-
nější skupinou oznamovatelů 
těchto případů, resp. i podezře-
ní, jsou lékaři. Ti jsou schopni 
diagnostikovat tento jev zejmé-

na podle rozporu v neobvyk-
losti zranění a v předkládaném 
vysvětlení doprovázející osoby 
o anamnéze vzniku úrazu.
Proto počínaje 1. 6. 2006 je dle 
§ 10 odst. 5 a 6 zdravotnické za-
řízení povinno zajistit zazname-
nání úrazu v případě podezření 
na týrání či zanedbávání dítěte. 
Tento záznam vyplňuje oso-
ba doprovázející dítě, neměl by 

tedy zatížit práci samotného lé-
kaře. Zdravotnické zařízení je 
povinno záznam zaslat obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností. 
Záznam o úrazu dítěte by měl 
přispět ke včasnému podchy-
cení případu, kdy je dítěti ubli-
žováno, resp. není o ně náležitě 
pečováno. Měl by sloužit pří-
slušnému obecnímu úřadu obce 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
3. část – Děti jako oběti násilí

Vysočina v číslech
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s rozšířenou působností jako 
podklad pro sociální šetření, 
popř. i jako důkazní materiál při 
pozdějším vyšetřování případu. 
Novela významně rozšíři-
la sankční ustanovení záko-
na. Mezi správní delikty je 
zařazeno i nesplnění výše uve-
dené povinnosti zdravotnické-
ho zařízení, za které mu může 
být uložena pokuta do výše 
50 000,- Kč. 

2. S cílem zajistit interdisci-
plinaritu při řešení případů 
týraných a zneužívaných dětí 
se v § 38 nově zakotvuje pů-
sobnost komise pro sociálně-
-právní ochranu zřízené jako 
zvláštní orgán obce s rozšíře-
nou působností.
Počínaje 1. 6. 2006 tyto komise 
navrhují a posuzují předložené 
sociálně preventivní programy 
na ochranu týraných, zneuží-

vaných a zanedbávaných dětí. 
Dále komise projednávají jed-
notlivé případy těchto dětí za 
účelem navržení nejúčinněj-
ších opatření pomoci dítěti 
a rodině. 
Týrání a zanedbávání (tzv. 
pasivní týrání) dítěte je vel-
mi často důsledkem poruchy 
ve výchově a špatně chápané-
ho rodičovství, které je nutné 
usměrnit.

Výše uvedené změny záko-
na by měly přispět ke včas-
nému podchycení tohoto jevu 
a intervenci do rodiny tak, 
aby dítě mohlo setrvat, je-li 
to možné, ve svém rodinném 
prostředí. 

 Ivana Matoušková, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 
telefon: 564602823, e-mail: ma-
touskova.i@kr-vysocina.cz

Jako každý rok i letos probě-
hl o letních prázdninách folko-
vý festival „Prázdniny v Telči“ 
(28. 7.–13. 8. 2006) a občané 
kraje Vysočina a návštěvníci 
města Telče měli opět možnost 
se v rámci tohoto festivalu set-
kat s projektem „Internet v Tel-
či“. Letošní ročník nesl podtitul 
„Představení komunikačních 
záměrů v kraji Vysočina“. Pro-
jekt byl organizován společnos-
tí OptoNet a krajem Vysočina. 
Spoluorganizátorem bylo měs-
to Telč. Celá akce se konala pod 

záštitou radního kraje Vysočina 
za oblast informačních techno-
logií Jaroslava Huláka a staros-
ty města Telče Romana Fabeše. 
Akce probíhala v termínech 
30. 7. 2006 a 1. 8. 2006. Se-
tkání slavnostně zahájili býva-
lý hejtman kraje Vysočina F. 
Dohnal, starosta Telče R. Fa-
beš a zástupce ředitelky KrÚ 
Miroslav Březina. Dále jmé-
nem organizátorů přivítali 
účastníky i P. Pavlinec z odbo-
ru informatiky Krajského 
úřadu a P. Vejmělek z fi rmy 

OptoNet. Mezi zúčastněné pat-
řili zejména zástupci samospráv 
kraje Vysočiny, odborníci z ob-
lasti informačních technologií 
i představitelé několika komerč-
ních subjektů. 
První čtyři ročníky byly zamě-
řeny především na poskytování 
veřejně přístupného internetu 
v místnosti vybavené několika 
PC, ovšem stejně jako minu-
lý ročník i letos akce proběh-
la v mnohem větším rozsahu 
– jedním z cílů bylo seznámení 
účastníků s projektovými zá-

měry kraje a měst v oblasti te-
lekomunikací připravovaných 
nejen ze Strukturálních fondů 
EU; k dispozici byla veřejnos-
ti po celou dobu konání akce 
místnost s počítači trvale připo-
jenými na internet, přítomen byl 
vždy odborník schopný poradit 
i začátečníkům. Kraj Vysočina 
představil na modelových pro-
jektech možnosti metropolitních 
a obecních sítí, účastníci byli in-
formováni o budoucnosti čerpá-
ní fi nančních prostředků z EU, 
které by mohli využít na rozvoj 

Internet v Telči

Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou volby do zastupitelstev 
obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen 
„volby do Senátu“). V případě, že v I. kole voleb do Senátu neob-
drží žádný z kandidátů nadpoloviční většinu odevzdaných plat-
ných hlasů, proběhne ve dnech 27. a 28. října 2006 II. kolo voleb 
do Senátu. 
Oddělení správních činností Krajského úřadu kraje Vysočina se 
setkává ze strany starostů obcí, kde dojde k souběhu obou typů 
voleb (část okr. Havlíčkův Brod a okr. Třebíč), s dotazy, jak bu-
dou ustaveny okrskové volební komise, tedy zda podle zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách do za-
stupitelstev obcí“) nebo podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, v platném znění, a jak budou při souběhu voleb 
odměňováni členové okrskových volebních komisí.
Odpověď na první otázku vyplývá z § 70 zákona o volbách do za-
stupitelstev obcí, kde je stanoveno, že konají-li se volby do zastu-
pitelstev obcí společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo 
do Senátu, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zá-
kona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Poslanec-
ké sněmovny nebo do Senátu. Znamená to tedy, že při souběhu 
voleb do Senátu a do zastupitelstev obcí budou okrskové vo-
lební komise ustaveny podle zákona o volbách do zastupitel-
stev obcí, a tudíž pouze volební strany, jejichž kandidátní 

listiny byly zaregistrovány pro volby do zastupitelstev obcí, 
mohou do okrskové volební komise delegovat jednoho člena 
a jednoho náhradníka. Delegovat své členy a náhradníky do 
volebních komisí tedy nemohou volební strany, jejichž při-
hláška kandidáta byla zaregistrována pro volby do Senátu.
Pokud jde o poskytnutí zvláštní odměny za výkon funkce člena 
okrskové volební komise, bude odměna podle současné právní 
úpravy následující:
pouze volby do zastupitelstev obcí
předseda 1 100,- Kč
zapisovatel 1 000,- Kč
ostatní členové  800,- Kč
souběh voleb do zastupitelstev obcí a Senátu za předpokladu 
konání I. kola
předseda 1 500,- Kč
zapisovatel 1 400,- Kč
ostatní členové 1 200,- Kč
souběh voleb do zastupitelstev obcí a Senátu za předpokladu 
konání II. kola
předseda 1 700,- Kč
zapisovatel 1 600,- Kč
ostatní členové 1 400,- Kč

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 235, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

Na co se nás casto ptáte

Volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky
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Přednášek se zúčastnilo přes 
50 účastníků z řad informati-
ků obcí, zástupců samospráv 
a odborné veřejnosti. Akce 
byla velmi kladně hodnocena, 
a vzhledem k zájmu ze stran 
posluchačů i přednášejících 

hodláme v podobných setká-
ních pokračovat i nadále.

 Martina Rojková, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz

ICT, seznámeni byli též s legis-
lativou a praktickým provozem 
elektronických agend (proble-
matika el. podpisu, el. podatelny, 
el. úřední desky) atd. 
Moderní oblast informačních 
technologií byla přítomným při-
blížena nejen formou prezenta-
cí, ale i praktických ukázek – to 
vše zdarma. Zástupci a předsta-
vitelé obcí a měst z kraje Vy-
sočina zde zhlédli možnosti 
vysokorychlostních sítí, vysílání 
pomocí digitální TV a IP kamer 
a vyzkoušeli si hovor prostřed-
nictvím videotelefonie. Před-
staveny jim byly možnosti 3D 
vizualizace a ortofotomap, dále 
projekty jako MetNet Telč nebo 
SomtNet-MAX. IT odborníci 
z oblasti státní správy a samo-
správy i z privátního sektoru 
se dozvěděli více o technologi-
ích použitých v prezentovaných 
projektech, zazněla témata jako 
Optická vlákna, CWDM tech-
nologie, HotSpoty a WiFi řešení, 
Nasazení a provoz kiosků, Budo-
vání obecních a metropolitních 
sítí pomocí FTTX, IP telefonie 
či Trendy v oblasti síťových IP 

kamer, Serverové virtualiza-
ce atd. Bližší informace o po-
užitých technologiích a ostatní 
prezentace jsou k dispozici na 
adrese www.prazdninyvtelci.cz/
internet.
Akce „Internet v Telči“ byla 
spolufi nancována z projektu 
Ichnos (Innovation and change 
– network of one stop shops), 
který realizuje kraj Vysočina 
spolu s partnery z Itálie a Špa-
nělska. Tento mezinárodní pro-
jekt je podpořen z programu 
EU Interreg III C a je zamě-
řen na mezinárodní výměnu 
zkušeností v oblasti podpory 
podnikatelů prostřednictvím 
asistenčních center, tzv. one stop 
shops. Jedním z důležitých as-
pektů projektu je využití moder-
ních informačních technologií 
při realizaci stanovených cílů.
Děkujeme za prezentace a za-
půjčení produktů všem zúčast-
něným fi rmám – AlefNula, 
Autocont, Barco, Cisco Sys-
tems, České radiokomunika-
ce, Damovo, Geodis, Interbell, 
Koukaam, Optokon, OptoNet, 
Resal, Sloane Park a Triada.

Na rozhraní Vysočiny a Středočeského kraje se na konci srpna setkali na kolech hejtmani Miloš Vystrčil a Petr Bendl. Společně navští-
vili obce Píšť, Hořice a Dolní Kralovice, odkud hejtman Vysočiny dál již sám pokračoval návštěvou obcí Senožaty, Křelovice a Želiv. 
Společným jmenovatelem pro výběr obcí na trase byla Želivka, resp. vodní nádrž Švihov. Hejtman Vysočiny připomněl, že péče o vod-
ní nádrž Švihov, která slouží jako důležitá zásobárna pitné vody pro Prahu, je společná pro Vysočinu i Středočeský kraj.

Cesta kolem Želivky

  Velká voda u Želivky v loňském roce potrápila na Pelhřimovsku především staros-
tu obce Želiv Karla Chmela. V září loňského roku zasáhl území místní části Brtná 
silný přívalový déšť, jehož následky odstraňuje obec ještě v současné době. Hejtman 
kraje Vysočina Miloš Vystrčil a radní kraje pro oblast fi nancí a majetku Miroslav 
Houška společně se starostou Karlem Chmelem prohlížejí rekonstruované, zpevněné 
koryto řeky. 

  Starostu Křelovic Jiřího Moučku (pravo) trápí velká voda v místní části Poříčí. 
Vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity na místním toku totiž nekoresponduje se 
skutečností, jež je obvykle příznivější. Na fotografi i jsou hejtman kraje Vysočina 
Miloš Vystrčil a radní kraje pro oblast fi nancí a majetku Miroslav Houška sezna-
mováni se zátopovým územím obce.

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č.  28/2006 – 19. září 2006
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

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 7/2006 – 26. září 2006
Zastupitelstvo kraje č. 8/2006 – 7. listopadu 2006
Zastupitelstvo kraje č. 9/2006 – 12. prosince 2006

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

Informace
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  Obec Mladoňovice.

  Děti z Mateřské školy Mladoňovice nastudovaly pod vedením paní ředitelky Dany 
Šabatkové pohádku Perníková chaloupka. Ta se stala symbolickým dárkem od 
nejmladší generace.

  Rodina starostů Vesnic Vysočiny se rok od roku utěšeně rozrůstá - zleva starosta 
Dukovan Vítězslav Jonáš, starostka Vilémova Jaroslava Dvořáková, starosta 
Jakubova u Moravských Budějovic Miroslav Kabelka, radní kraje Vysočina a bývalý 
starosta Častrova Miroslav Houška, starostka Radostína Edita Šulerová a za obec 
Mladoňovice starosta Jan Chloupek s místostarostou Miroslavem Vrbkou.

  Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil předává ocenění Vesnice Vysočiny starosto-
vi vítězných Mladoňovic Janu Chloupkovi.

  Prohlídka obce Mladoňovice.

  Edita Šulerová, předsedkyně krajské hodnotitelské komise a zároveň starostka 
obce Radostín (Vesnice Vysočiny 2004).

  Do letošního ročníku soutěže Venice roku se na Vysočině přihlásilo 43 obcí. Větši-
na starostů se účastnila i slavnostního vyhlášení výlsledků.

Vítězná obec Mladoňovice (okr. Třebíč) hostila 30. srpna 2006 
vyhlášení soutěže Vesnice roku 2006 kraje Vysočina. Výsled-
ky soutěže naleznete na internetových stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce.


