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Obce mohou spolupracovat při
integraci azylantů a čerpat dotaci
Jako v předcházejících letech se i v letošním roce
očekává, že bude v ČR udělen azyl několika desítkám
žadatelů. Tito cizinci většinou opouštějí svou vlast z velmi závažných důvodů a naší
morální povinností je pomoci jim najít nový domov. Pro
jejich rychlejší zapojení se do
majoritní skupiny obyvatel
může přispět i Státní integrační program, který má oporu
v zákoně č. 325/1999 Sb.,
o azylu. Tento zákon upravuje způsob podpory azylantů
při jejich integraci, jež spočívá
v pomoci při získávání znalostí českého jazyka, zvyků, zajištění nabídky bydlení a pomoci
při získávání zaměstnání.
Pro naplnění zákona 325/1999
Sb. bylo v měsíci lednu 2006
přijato usnesení vlády ze dne
4. ledna 2006 č. 5 o zabezpečení integrace azylantů v roce
2006, které mimo jiné schvaluje Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
České republiky ve prospěch
obcí prostřednictvím krajů na
zajištění bydlení azylantů v
roce 2006. Prostor pro spolupráci krajských úřadů a obcí se
nabízí právě v oblasti bydlení
pro azylanty.
Konkrétně se jedná o vyčlenění prostředků ze státního rozpočtu na účelové neinvestiční
dotace určené pro obce za zajištění bydlení azylantů a na
rozvoj infrastruktury obce v
rámci SIP v roce 2006.
Dotace lze použít pouze k níže
stanoveným účelům:
a) podle varianty č. I
– na zajištění bydlení – je určena na opravu bytového fondu v
majetku obce

– na rozvoj infrastruktury
obce – je určena na opravy
nebo udržování majetku obce
v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
b) podle varianty č. II
– na úhradu čistého nájemného (viz položka 5164 – čisté
nájemné /bez plateb za související služby/ podle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů) nebo jeho části
azylantům – vlastníkem bytu
může být obec nebo fyzická nebo právnická osoba
(doklad o vlastnictví bytu /
výpis z katastru nemovitostí/
nebo oprávnění k pronájmu /
smlouva s vlastníkem bytu/
s minimální platností tři měsíce)
– na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociální péče
– je určena na zajištění pobytu zdravotně postižených osob
nebo osob v důchodovém věku
v zařízeních sociální péče
– na rozvoj infrastruktury
obce – je určena na opravy
nebo udržování majetku obce
v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
c) podle varianty č. III
– na rozvoj infrastruktury
obce – je určena na opravy
nebo udržování majetku obce
v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
Tyto varianty jsou blíže popsány v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu ve prospěch obcí
prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v
roce 2006“ podle varianty I, II
a III, kde je také uveden přesný postup při realizaci Státního integračního programu v

oblasti zajištění bydlení azylantům.
Postup při podání žádosti:
Obec nabídne integrační byt
prostřednictvím kraje, azylant si vybere z nabídky bytů.
Obec písemně požádá o poskytnutí dotace ministerstvo
prostřednictvím kraje. Pokud
bude nabídka bytu azylantem
přijata, vydá ministr vnitra
Rozhodnutí o poskytnutí podpory a obci bude poskytnuta
prostřednictvím kraje dotace. Žádosti o dotaci je možné podávat v průběhu celého
roku, nejpozději však do 15.
října 2006.
Kraj Vysočina se tímto obrací
na všechny obce a města kraje Vysočina se žádostí o spolupráci při zajištění nabídek
bytů ve vlastnictví obcí.
Kraj Vysočina děkuje obci
Krucemburk, Kaliště, městu Jihlava a Havlíčkův
Brod, kteří již učinili nabídky bytů pro zajištění státního integračního programu
a umožnili několika azylantům najít nový domov.
Bližší informace najdete na
webových stránkách kraje Vysočina (Dokumenty odborů
> Sekretariát hejtmana > Protidrogová prevence > Prevence kriminality). V případě
potřeby bližších informací se
můžete obrátit na sekretariát hejtmana, kde vám bližší
informace podá Milena Werlová. Své písemné žádosti
zasílejte na níže uvedený kontakt:
Milena Werlová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e- mail:
werlova.m@kr-vysocina.cz
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Návrh Přírodního parku Javořická vrchovina
Odbor životního prostředí krajského úřadu zahájil 3. 2. 2006
připomínkové řízení k návrhu
Přírodního parku Javořická vrchovina. Stalo se tak na základě
podnětu Městského úřadu Telč
a kladných písemných vyjádření značné části dotčených obcí.
Část předběžných vyjádření je
formulována přímo jako aktivní podpora vyhlášení. Dalším
důvodem pro předložení návrhu je to, že v Jihočeském kraji
již od 1. 1. 2005 funguje stejnojmenný přírodní park, vyhlášený z podnětu tamních obcí,
a je vhodné odstranit současnou disproporci v podmínkách
ochrany a rozvoje cenného
území kolem Javořice.
Územní rozsah přírodního
parku převzal krajský úřad z
doporučení Městského úřadu Telč. Návrhové území obsahuje pouze jádrovou část z
někdejších širších návrhů. Navrhované regulativy využití
území byly také dále minimalizovány.

Přírodní park jako forma obecné ochrany krajiny vychází
z § 12 odst. 3 zákona č. 114/
1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Návrh nařízení kraje
Vysočina o přírodním parku
opisuje platné nařízení Jihočeského kraje, aby byly podmínky ochrany krajiny kolem
Javořice srovnatelné.
Cílem vyhlášení Přírodního
parku Javořická vrchovina je
přispět k zachování a dalšímu
rozvoji značných soustředěných estetických a přírodních
hodnot a jejich využití, zejména při rozvoji turistiky a
sportu, zemědělství a lesnictví. Jde především o velký podíl lesních a trvalých travních
porostů, hojné dřeviny rostoucí mimo les, charakteristické
členění krajiny remízky a dalšími liniovými prvky, přítomnost drobných vodních ploch
a přirozených vodních toků a
také o drobné skalní útvary a
balvanové akumulace. K typické tvářnosti území přispí-

vají i tvary vzniklé rozptýlenou
těžbou žuly – opuštěné lomy,
často s jezírky. Přírodním, kulturním i urbanistickým vývojem je území v kraji Vysočina,
v němž leží i nejvyšší vrchol
Českomoravské
vrchoviny,
velmi podobné sousedícímu
území v Jihočeském kraji,.
Navrhovaný Přírodní park
Javořická vrchovina může
ve vazbě na existující jihočeskou část posílit pozitivní
efekty plynoucí zejména z rozvoje měkkých forem turistiky
a cestovního ruchu. Sportovní aktivity jako závodní i rekreační cyklistika, běžecké
i sjezdové lyžování, nověji i
turistika na koních či golf již
v území existují a vyhlášením
přírodního parku by měl být
zajištěn jejich další rozvoj v
symbióze s ním.
S případným vznikem Přírodního parku Javořická vrchovina v kraji Vysočina je
zákonitě spojena zvětšená přímá i nepřímá propagace úze-

mí. Údaje o přírodním parku
a odkazy na něj v tištěných
i elektronických mapových,
textových i obrazových materiálech mohou představovat určitou pozitivní reklamu
a mohou následně vyvolat – při
splnění dalších podmínek – i
určitý ekonomický přínos.
Přírodní park by měl přispět
k zachování podmínek rozvoje
a ochrany území (neznamená
náhlou zásadní změnu). Péče
o krajinu a území je vždy záležitostí dlouhodobou, významně závislou na ekonomických
podmínkách.
Další postup schvalování ovlivní zejména připomínky dotčených obcí. Dotčené obce a další
instituce byly vyzvány k písemné reakci na návrh do 60
dnů od doručení písemných
podkladů.
Martin Brzák, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 505, e-mail:
brzak.m@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 14. 2. 2006 vyhlásilo čtyři nové
grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu,
na podporu budování sportovišť a na podporu volnočasových a sportovních aktivit.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Systém sběru a třídění odpadu 2006 – program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
(odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 15. 3. 2006
Sportoviště 2006 – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel.:
564 602 841, horky.p@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 3. 2006
Tábory 2006 – program na podporu obnovy vybavení letních táborů (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jan Burda, tel.:
564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 14. 3. 2006
Jednorázové akce 2006 – program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit (odbor školství, mládeže
a sportu, Bc. Jan Burda, tel.: 564 602 843, burda.j@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 14. 3. 2006
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.
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Nový správní řád

14. část – „Neformální řízení“, veřejnoprávní smlouvy,
opatření obecné povahy
Milé kolegyně, milí kolegové, předmětem tohoto článku bude stručné pojednání
o institutech, které „starý“
správní řád vůbec neznal. Pokud jsme na začátku hovořili
o tom, že jednou z hlavních
odlišností nového správního řádu je rozšíření jeho působnosti oproti starší právní
úpravě, potom jsou toho důkazem právě části čtvrtá, jež
upravuje „neformální řízení“,
pátá, která je věnována veřejnoprávním smlouvám, a šestá upravující opatření obecné
povahy. Jedná se ve všech případech o nové instituty, jež
starý správní řád vůbec neupravoval.
1. Část čtvrtá – „Neformální řízení“
V části čtvrté (§ 154–158)
správního řádu nalezneme
úpravu postupů správního orgánu, které nejsou prováděny ve správním řízení, jimiž
správní orgán přímo nezasahuje do ničích práv či povinností. Zjednodušeně řečeno,
jedná se o procesy, které nejsou završeny vydáním správního rozhodnutí. V těchto
případech tedy neprobíhá klasické formální správní řízení, jehož komplexní úprava
je předmětem části druhé a
třetí, ale správní orgán „pouze“ např. osvědčuje úřední
skutečnosti, ověřuje pravost
podpisu či vyjadřuje svůj odborný názor na určitou problematiku ve formě vyjádření,
stanoviska apod. Tyto úkony,
které byly před nabytím účinnosti nového správního řádu
prováděny správními orgány
víceméně „živelně“, aniž by
byl s nimi související proces
blíže upraven právním předpisem, budou mít tedy nově
stanoven alespoň minimální
právní rámec tak, aby dotčené osoby či adresáti působení správního orgánu (v těchto
případech nebudou úkony
správního orgánu adresovány

účastníkům správního řízení,
neboť – jak jsme si již uvedli –
v těchto případech správní řízení neprobíhá) měli možnost
nalézt v psaném textu zákona, jakým způsobem má vůči
nim správní orgán postupovat.
Nesporně tím dochází do jisté
míry ke zformalizování těchto
dříve neformálních postupů,
ale to je daň účelu této úpravy, kterým je snaha o zlepšení
procesního postavení a jistoty
dotčených osob. Nutnost zákonné úpravy těchto procesů
vyplývá ze zásady vázanosti
správních orgánů zákonem.
Z ustanovení § 154 vyplývá
skutečnost, že v případech,
kdy správní orgán bude činit
některý z úkonů zde uvedených, musí vždy postupovat
podle části první (základní zásady činnosti správních orgánů) a dále musí
postupovat v souladu s § 10
až § 16 (příslušnost, vedení
řízení, jednací jazyk), § 19
až § 26 (doručování), § 29
až § 31, § 33 až § 35 (úkony,
zastupování), § 37 (podání),
§ 40 (počítání času), § 62
a § 63 (některé zajišťovací prostředky), § 134 (řízení
před
kolegiálním
orgánem), § 137 (vysvětlení)
a § 142 odst. 1 a 2 (řízení o
určení právního vztahu).
Přiměřeně se přitom použijí
i další ustanovení SŘ, pokud
jsou potřebná.
Byť je část čtvrtá nazvána
Vyjádření, osvědčení, sdělení, dojdeme s přihlédnutím k
§ 1 a k § 158 odst. 1 k závěru,
že tato úprava se použije nejen
na tyto zde výslovně vyjmenované úkony, ale na jakýkoliv postup či úkon správního
orgánu při výkonu veřejné
správy, který není upraven
ve správním řádu nebo ve
zvláštním zákoně nebo jeho
úprava je nedostatečná, např.
proto, že v příslušném právním předpisu absentuje ustanovení o možnosti zrušit

takový úkon, pokud trpí vadami nebo je nezákonný.
V § 156 proto potom nalezneme úpravu postupu pro případ,
že neformální úkon učiněný správním orgánem podle
této části trpí vadami nebo
je nezákonný. V těchto případech správní orgán, jenž takto vadný úkon učinil, jej sám
svým usnesením opraví nebo
zruší.
2. Část pátá – Veřejnoprávní smlouvy
V části páté (§ 159–170) nalezneme obecnou úpravu veřejnoprávních smluv. Jedná
se opět o institut, který starý správní řád vůbec neznal.
Před nabytím účinnosti nového správního řádu byla možnost uzavírat tento druh smluv
upravena pouze v zákoně
o obcích a v zákoně o obecní
policii.
Veřejnoprávní smlouvy charakterizuje
správní řád jako dvoustranné nebo vícestranné právní úkony, jež zakládají, mění
nebo ruší práva a povinnosti
v oblasti veřejného práva.
Správní řád rozlišuje tři typy
smluv:
a) Koordinační (§ 160), jež
mohou vzájemně uzavírat
správní orgány za účelem plnění svých úkolů. Smluvní
stranou veřejnoprávní smlouvy může být jen subjekt veřejné správy, nikoliv správní
orgán, který právní subjektivitu nemá. Koordinační veřejnoprávní smlouvy, jejichž
předmětem je výkon státní
správy, mohou být uzavírány
jen tehdy, pokud tak stanovuje zvláštní zákon, a jen se souhlasem nadřízeného správního
orgánu (takovým případem
jsou např. smlouvy uzavírané
mezi obcemi na základě § 63
zákona o obcích). Správní řád
dále předpokládá uzavírání tohoto typu smluv pro případy,
kdy obce nejsou schopny samy
zajistit řádné fungování elektronické úřední desky (§ 26

odst. 3) či elektronické podatelny (§ 37 odst. 7).
b) Subordinační (§ 161),
které může v případě, kdy
to umožňuje zvláštní zákon,
správní orgán uzavřít s osobou, jež by byla hlavním
účastníkem řízení, kdyby takové řízení probíhalo. Takovou smlouvou by tedy bylo
možné nahradit rozhodnutí ve
správním řízení, ovšem pouze v těch případech, kdy to
umožňuje zvláštní zákon.
c) Třetím typem veřejnoprávních smluv jsou ty, které mohou mezi sebou uzavřít ti,
kdo by byli hlavními účastníky řízení, kdyby takové řízení probíhalo, popřípadě ti,
kdo účastníky takového řízení jsou, přičemž předmětem
takové veřejnoprávní smlouvy
je převod nebo způsob výkonu jejich práv nebo povinností. K uzavření takové smlouvy
je třeba souhlasu příslušného
správního orgánu.
3. Část šestá – Opatření
obecné povahy
Opatření obecné povahy jsou
v našem právním řádu institutem zcela novým, jehož
zavedení je inspirováno zahraničními právními úpravami.
Jedná se o zvláštní typ úkonu
správního orgánu směřujícího
vůči neurčitému počtu dotčených osob, který leží na pomezí mezi rozhodnutím jako
individuálním právním aktem
a právním předpisem jako
normativním právním aktem.
Cílem zavedení tohoto institutu je dát správním orgánům možnost stanovit
tímto aktem rámec poměrně konkrétních povinností
či pravidel chování pro blíže neurčený okruh adresátů
a zároveň poskytnout dotčeným osobám alespoň
minimální práva během přípravy a projednávání návrhu opatření obecné povahy.
Konkrétní oblast, pro niž se
tento institut využije, stano-
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ví zvláštní zákony, ustanovení správního řádu tak nejsou
sama o sobě použitelná. Takovou zvláštní úpravou je již
nyní např. zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích. Podle tohoto právního předpisu vydává Český
telekomunikační úřad řadu
opatření obecné povahy, kterými např. stanovuje pravidla
či podmínky pro fungování
operátorů na trhu poskytovatelů telekomunikačních služeb. Dalšími oblastmi, kde
může opatření obecné povahy nalézt uplatnění, jsou
např. cenové výměry, doprav-

ní uzavírky, stavební uzávěry apod.
Problémem se v této souvislosti jeví fakt, že zákonodárce
opomněl zařadit jak veřejnoprávní smlouvy, tak opatření
obecné povahy mezi exekuční
tituly (jejich výčet je obsažen
v § 104). Povinnosti upravené
těmito instituty jsou tedy zatím z tohoto důvodu exekučně
nevymahatelné.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Ověřování kopií listin a pravosti podpisů
V částce 11/2006 Sbírky zákonů vydané dne 26. 1. 2006 byl
publikován pod č. 21 zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Zákon nově upravuje
postup úřadů, které provádějí legalizaci (ověření pravosti
podpisu) a vidimaci (ověření shody opisu nebo kopie listiny
s předloženou listinou). Novinkou je např. povinnost žadatele pořídit si na své náklady opis či kopii listiny, jež má být vidimována. Kompletní seznam obecních úřadů provádějících
vidimaci a legalizaci, jakož i další podrobnosti těchto postupů, je potom upraven prováděcí vyhláškou publikovanou pod
č. 36 v částce 17/2006 Sbírky zákonů.
Zákon i prováděcí vyhláška nabývají účinnosti 1. 3. 2006.
Regulace reklamy
V částce 11/2006 Sbírky zákonů vydané dne 26. 1. 2006 byl
publikován pod č. 25 zákon, kterým se mění zákon č. 40/
1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003
Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství v oblasti regulace reklamy. Novela např.
nově zavádí skutkové podstaty správních deliktů a přestupků
na tomto úseku.
Zákon je účinný dnem vyhlášení.
Volby do Poslanecké sněmovny
V částce 15/2006 Sbírky zákonů vydané dne 8. 2. 2006 bylo
pod č. 31 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na
základě tohoto rozhodnutí letošní volby do Poslanecké sněmovny proběhnou v pátek 2. a v sobotu 3. června.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Koordinační porady
k drážní dopravě
Jako v loňském roce bude i letos
odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu kraje
Vysočina pořádat koordinační
porady k drážní dopravě a tvorbě jízdního řádu drážní dopravy
2006/2007.
Tyto porady budou organizovány vždy pro svazek tratí a dotčené obce k těmto tratím. První
porada proběhne 27. 2. 2006 na
obecním úřadě v Okříškách
a bude se týkat tratí 240, 241
a 243. Další jednání bude následovat 6. 3. 2006 na obecním úřadě v Obratani a bude se týkat
tratí 224 a 228. Zbývající porady budou uskutečněny ve druhé
polovině měsíce března pro tratě 225 a 227, dále pro tratě 212,
238, 230 a 237 a poslední pro tratě 250, 251 a 252. O místě konání

budou dotčené obce informovány písemnou pozvánkou.
Předmětem těchto porad je projednání přepravních potřeb ve
veřejném zájmu obyvatel dotčených obcí ve smyslu § 39b odst.
3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, dále projednání připomínek
k připravovanému jízdnímu řádu
2006/2007 a informace o legislativních změnách, které se dotýkají drážní dopravy.
Na těchto poradách budou přítomni zástupci drážních dopravců působících v kraji Vysočina,
tj. Českých drah, a. s., a Jindřichohradeckých místních drah,
a. s.
Zdeněk Navrkal, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287 , e-mail:
navrkal.z@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 9/2006 – 14. března 2006
Rada kraje č. 10/2006 – 21. března 2006

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 2/2006 – 28. března 2006
Zastupitelstvo kraje č. 3/2006 – 20. června 2006
Michaela Zpěváková,
Zpěváková odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty
obcí kraje Vysočina, s poslanci a senátory,
které se uskuteční

10. 4. 2006 od 14.00 hod.
Kulturní dům
Tyršova 592
Jemnice

Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.
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Informace o nové právní úpravě ochrany utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilosti
Dnem 1. ledna 2006 nabývají účinnosti dva zákony, které nově upravují problematiku
ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Jedná se o zákon č. 412/2005
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon
č. 412/2005 Sb.“), a o zákon
č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní
způsobilosti (dále jen „zákon
č. 413/2005 Sb.“).
Zákon č. 412/2005 Sb., nahrazuje současný zákon č. 148/
1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Hlavními cíli
nového zákona je odstranění
aplikační složitosti některých
ustanovení současného systému, zavedení nových institutů,
jež by zajišťovaly právní jistoty jednotlivých osob, zavedení průhledné a jasné procesní
úpravy v oblasti rozhodování
Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „úřad“), a to jednak

ve vztahu k výše uvedené právní jistotě osob, ale také ve vztahu k možnosti úřadu či jiného
subjektu provádějícího řízení
o vydání osvědčení, potvrzení
či dokladu zamezit zbytečnému
prodlužování tohoto procesu.
Stejně jako dosud upravuje nový
zákon dvě základní oblasti, tzn.
oblast ochrany utajovaných informací a oblast bezpečnostní způsobilosti fyzických osob
(výkon citlivých činností).
Velmi důležitým a novým institutem je zákonné stanovení lhůt
pro bezpečnostní řízení (u fyzické osoby i podnikatele) o vydání
osvědčení a dokladu i pro certifikaci informačního systému,
kryptografického
prostředku
apod., což posiluje právní jistotu všech účastníků řízení. Např.
pro řízení o vydání osvědčení
fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné je stanovena lhůta
3 měsíců, pro stupeň utajení Tajné 9 měsíců a pro stupeň utajení Přísně tajné 12 měsíců. Lhůta
pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby je stanovena na 3 měsíce.

Soutěž
Vesnice roku 2006

Nově se rovněž upravuje doba
platnosti osvědčení fyzické osoby i osvědčení podnikatele (pro
stupeň utajení Důvěrné 9 let,
Tajné 7 let a Přísně tajné 5 let)
a dokladu o bezpečnostní způsobilosti (5 let).
K zásadním změnám dochází v oblasti správních deliktů
v problematice ochrany utajovaných informací i bezpečnostní způsobilosti. U fyzických
osob již nebude porušení povinností posuzováno jako jiný
správní delikt, ale jako přestupek a na jeho projednávání úřadem se bude vztahovat zákon
o přestupcích, nikoli správní řád
jako doposud. Rovněž dochází
ke konkrétnímu vymezení jednotlivých skutkových podstat
těchto přestupků i správních deliktů u podnikatelů.
Nová právní úprava přepokládá vydání řady prováděcích
předpisů. Jde o nařízení vlády,
které stanovuje seznam utajovaných informací a řadu vyhlášek upravujících podrobnosti
v jednotlivých druzích zajištění
ochrany utajovaných informa-

cí (administrativní, personální,
průmyslová, fyzická bezpečnost, bezpečnost informačních
nebo komunikačních systémů
a kryptografická ochrana).
Nový zákon je plně v souladu
s dosud uzavřenými mezinárodními smlouvami, je rovněž
kompatibilní s bezpečnostními
standardy NATO a slučitelný
s právem Evropských společenství.
Závěrem lze konstatovat, že přijetí nové právní úpravy znamená nejen odstranění základních
nedostatků současné právní
úpravy ochrany utajovaných
skutečností, ale i posílení právních jistot zainteresovaných
subjektů a úpravu některých
právních institutů, jež se dotýkají členství České republiky
v NATO a členství v EU.
Další potřebné informace, formuláře a návody lze získat na internetové adrese www.nbu.cz.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Odbor školství,
mládeže a sportu

Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo
pro místní rozvoj vyhlašuje soutěž Vesnice roku 2006. Soutěže se
mohou účastnit všechny obce vesnického charakteru, které nemají statut města, mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice,
podají přihlášku do soutěže včetně povinných příloh a uhradí registrační poplatek. Přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě registračního poplatku zašlou obce do
31. 3. 2006 na následující adresu: Ing. Marcela Ondráčková, Regionální pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, Moravské nám.
3, 602 00 Brno; tel./fax: 542 519 177, e-mail: ondmar@mmr.cz.
Přihláška a přesné znění podmínek soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz › Regionální politika › Události › Soutěž Vesnice
roku. Tyto podklady jsou k vyzvednutí také na krajském úřadě na
adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje,
pracoviště Žižkova 16, 1 patro, dveře č. 2.11.

Odbor školství, mládeže a sportu upozorňuje, že na webových
stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina jsou zveřejněna
pravidla pro přidělování peněz školám a školským zařízením
zřizovaným obcemi a krajem v roce 2006.

Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

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

Pravidla pro přidělování peněz
školským zařízením zřizovaným
obcemi a krajem

Materiál Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2006 je možno nalézt pod odkazy: www.kr-vysocina.cz > Školství > Ekonomika školství > Rozpočet
> Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání
na rok 2006.
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Vysočina v číslech

Nejvyšší míra podnikatelské aktivity je na Pelhřimovsku
Kraj Vysočina patří dlouhodobě k regionům s nejnižší mírou podnikatelské aktivity. To znamená, že na Vysočině je počet registrovaných podnikatelů ve srovnání s ostatními kraji velmi nízký (vztaženo na počet obyvatel). Ke 31. 12. 2004 bylo v ČR registrováno
210 podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel. O rok později nedosáhlo této hranice ani Pelhřimovsko, které v prosinci 2005 zaznamenalo nejvyšší míru podnikatelské aktivity mezi všemi správními obvody pověřených obecních úřadů v kraji Vysočina.
Na Vysočině bylo na konci roku 2005 registrováno celkem 95 700 tzv. ekonomických subjektů (včetně škol, úřadů, různých sdružení
apod.). Z tohoto počtu bylo v kraji evidováno 87 110 podnikatelů. Nejvíce jich působí v odvětvích služeb, přičemž nejsilněji je zastoupena kategorie obchodu a pohostinství. Na Vysočině existuje celkem 69 velkých podniků (nad 250 zaměstnanců). Většina (57 subjektů) velkých zaměstnavatelů náleží do odvětví průmyslu.
Obr.: Počet podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel ve správních obvodech pověřených obecních úřadů kraje
Vysočina k 31. 12. 2005
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Tab.: Počet podnikatelských subjektů dle odvětví národního hospodářství a kategorií počtu zaměstnanců
Odvětví

Kategorie počtu zaměstnanců
bez zaměstnanců

1–9

10–49

50–249

250 a více

celkem

9 228

398

167

118

3

9 914

průmysl

12 916

1 170

513

219

57

14 875

stavebnictví

10 472

559

195

39

4

11 269

obchod a pohostinství

24 190

2 720

431

37

1

27 379

ostatní služby

20 921

2 427

266

55

4

23 673

celkem

77 727

7 274

1 572

468

69

87 110

zemědělství

zdroj dat (obrázek i tabulka): Registr ekonomických subjektů k 31. 12. 2005. ČSÚ Praha, 2006.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Projekt kamerového systému na dálnici D1
Krajem Vysočina prochází zhruba 100 km dlouhý úsek
dálnice D1. Jedná se o nejdůležitější komunikační tepnu nejen v kraji Vysočina, ale rovněž
v celé České republice. Výsadní postavení dálnice D1 s sebou
nese rovněž řadu negativních
jevů. Jedná se především o vysokou nehodovost včetně velice závažných nehod s vysokým
počtem obětí na životech a rozsáhlými dopady na životní prostředí. Proto se dálnice D1 ocitá
vysoko na seznamu bezpečnostních rizik v kraji Vysočina.
Kraj Vysočina se bezpečností
provozu na dálnici D1 intenzivně zabývá již od roku 2004. Pod
vedením hejtmana kraje a radního pro dopravu proběhla za
tímto účelem řada jednání.
K řešení bezpečnosti provozu na dálnici D1 byla v ledna
2005 ustanovena bezpečnostní radou kraje pracovní skupina složená z odborníků kraje
a dalších institucí (např. Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor kraje
Vysočina atd.). Hlavním cílem
pracovní skupiny bylo definovat

opatření, jež by mohla přispět
ke snížení bezpečnostního rizika. Jedná se o velice komplexní
problematiku zasahující do oblasti legislativních změn, změn

K rychlému a odbornému zásahu složek integrovaného
záchranného systému jsou potřebné věrohodné a včasné informace pro krajské operační

88,9 km
95,45 km

105,5 km
124,1 km
129,2 km

143,9 km

151,6 km
160,2 km
proměnné informační
tabule
kamery

v systému organizace a součinnosti IZS, posílení personálního
zabezpečení Policie ČR, stanovení odklonových tras, modernizace samotného dálničního
tělesa atd.

Kraj Vysočina vyhlašuje II. ročník
ankety Zlatá jeřabina
Cena kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2005
Své hlasy zasílejte do 30. 4. 2006 na adresu Krajský úřad kraje
Vysočina, odbor kultury a památkové péče, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, a na obálku uveďte heslo Zlatá jeřabina.
Hlasovat je možné rovněž prostřednictvím internetu z odkazu na
hlavní webové stránce kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, kde
bude hlasování ukončeno 30. 4. 2006 ve 24.00 hodin.
Výsledky ankety budou prezentovány v tisku a na webových
stránkách kraje Vysočina.
Ceny kraje Vysočina budou uděleny prvním třem kulturním počinům v každé kategorii, které získají největší počet hlasů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v období květen–červen
2006.
Jeden z odesilatelů anketních lístků získá předplatné na divadelní představení Horáckého divadla Jihlava na sezonu 2006–2007,
další čtyři výherci získají publikace vydané za podpory grantového programu Edice Vysočiny.

a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Rovněž je třeba
včas varovat účastníky silničního provozu na dálnici o nebezpečí, která v plynulosti provozu
vznikla. Jedná se jak o vlivy
počasí (prudký vítr, mlha, sníh,
náledí atd.), tak o informace související s neprůjezdnosti
dálnice zapříčiněnou dopravními nehodami.
Nepřetržitý sběr informací potřebných pro rozhodování o dalších postupech a opatřeních je
možné zabezpečit instalací kamerového systému a systémem
proměnného dopravního značení.
V srpnu 2005 proto zadal kraj
Vysočina společnosti VARS
BRNO, a. s., zpracování „Studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na

dálnici D1 v úseku procházejícím krajem Vysočina“, jejímž
smyslem je podrobná analýza technických, organizačních,
finančních a personálních aspektů vybudování takového
systému, která by stanovila východiska pro následnou realizaci.
V období řešení studie proběhly
v České republice i legislativní
změny (novely zákonů č. 361/
2000 Sb. a č. 13/1997 Sb.) poprvé upravující oblast sběru, zpracování, sdílení a poskytování
dopravních informací.
Studie, jež byla dokončena v únoru 2006, komplexně
řeší výstavbu informačního
systému na dálničním tělese
při respektování již stávající
a plánované technologie aplikované v České republice
a přináší řadu konkrétních
opatření pro zlepšení stavu na
D1, o jejichž realizaci a prosazení bude kraj Vysočina aktivně usilovat.
Prvních výsledků snahy kraje o řešení bezpečnostní situace na D1 se podařilo dosáhnout
již v průběhu zpracování studie využitím dosavadních dílčích výstupů – Ředitelství silnic
a dálnic zahájilo na D1 budování 4 proměnných informačních
tabulí, z toho 3 v kraji Vysočina: ve směru z Prahy do Brna
na 88,8 kilometru (Humpolec), 151,6 kilometru (Jabloňov)
a 124 kilometru (Věžnice). Dále
byly na D1 v rámci akce „Monitorovací a informační systém
dálnice D1“ instalovány čtyři nové kamerové systémy, a to
především v kraji Vysočina.
Radim Schell, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 320, e-mail:
schell.r@kr-vysocina.cz

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových materiálů pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontaktních informací najdete na
internetových stránkách kraje

http://samosprava.kr-vysocina.cz.
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Kategorie: Péče o kulturní dědictví

Brtnické kovadliny – setkání uměleckých kovářů / Brtnice

Černovice / restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava

Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival / kraj Vysočina

Dolní Město (Loukov) / obnova šindelové střechy věže kostela

Dřevořezání 2005 – výroba betlémů / Třešť

Humpolec / obnova a restaurování fasády budovy muzea č. p. 253

Festival Folkové prázdniny / Náměšť nad Oslavou

Humpolec / obnova a restaurování fasády tolerančního kostela

Festival Gustava Mahlera – festival vážné hudby / Jihlava

Jakubov u Moravských Budějovic / obnova fasády kostela sv. Jakuba

Festival sborového umění / Jihlava

Jihlava / obnova fasády a restaurování štukové výzdoby domu
v Čapkovského ulici 41

Francouzsko-česká hudební akademie – mistrovské kurzy vážné
hudby / Telč
Hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů/ Pelhřimov
Hudební festival Vysočina 2005 – festival vážné hudby/ kraj Vysočina

Jihlava / otevření stálé expozice výtvarného umění v Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě
Jihlava / restaurování gotické plastiky Piety v kostele sv. Jakuba

Hudební slavnosti na hradech a zámcích – koncerty/ kraj Vysočina

Jihlava / restaurování náhrobníku rodiny Unverdorben z kostela sv.
Jakuba

Kulturní akce v Poetickém podkroví nad kavárnou U notáře / Havlíčkův Brod

Jinošov / obnova šindelové střechy kostela sv. Petra a Pavla

Lipnice aneb Rej noci svatojánské – rockový festival / Lipnice nad
Sázavou

Kadov / oprava roubené části domu č. p. 42
Lipnice nad Sázavou / celková obnova Kapitulního paláce hradu

Mezinárodní festival dokumentárních filmů – 9. ročník / Jihlava

Luka nad Jihlavou / obnova jižního průčelí skleníku

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského/ kraj Vysočina

Luka nad Jihlavou / restaurování portálu sýpky

Mezinárodní přehlídka dechových hudeb – 15. ročník / Moravské
Budějovice

Malé muzejní noci v muzeích a galeriích kraje Vysočina / kraj
Vysočina

Na skle malované – divadelní představení Horáckého divadla Jihlava
/ Jihlava

Mladoňovice (Dobrá Voda) / obnova fasády kaple Panny Marie

Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR/ Žďár nad Sázavou
Oživený zámek – netradiční prohlídky s živými obrazy z historie
zámku / Náměšť n. O.
Pavučina – festival divadla a hudby / Brtnice u Jihlavy

Nová Cerekev (Stanovice) / restaurování fasády špýcharu domu č. p. 10
Osová Bítýška / obnova ohradní zdi kostela sv. Jakuba
Pelhřimov / otevření stálé expozice o životě a díle Josefa a Zdeňka
Šejnostových v Muzeu Vysočiny Pelhřimov

Podzimní knižní veletrh – 15. ročník / Havlíčkův Brod

Pelhřimov / restaurování božích muk na křižovatce ulic Pichmannova
a Strachovská

Prázdniny v Telči – 23. ročník festivalu nejen folkové hudby / Telč

Prosetín / restaurování hlavního oltáře kostela sv. Markéty

Sádek – 5. mezinárodní festival folklóru a cimbálu / Kojetice na
Moravě

Rančířov / obnova střechy, brány a schodiště kostela sv. Petra a Pavla

Šamajim – festival židovské kultury / Třebíč

Shromažďování archivních materiálů o životě v obcích Pavlov,
Bezděkov, Stajiště

Setkání na Podhorácku – folklórní festival / Velká Bíteš

Tasov / restaurování sochy sv. Jiří

Slavnosti jeřabin – kulturní festival/ Žďár nad Sázavou

Těchobuz / obnova špýcharu

Slavnosti žirovnického jednorožce – městské středověké slavnosti /
Žirovnice

Telč / obnova bývalého jezuitského gymnázia č. p. 3 na náměstí
Zachariáše z Hradce

Stamicovy slavnosti – hudební festival/ Havlíčkův Brod

Telč/ výstavní program Městské galerie Hasičský dům v Telči 2005

Třebíčský zvonek – festival etnické hudby / Třebíč

Třebíč / celková obnova židovského hřbitova

Tygrování – cyklus koncertů v kavárně U tygříka / Pelhřimov

Žďár nad Sázavou / otevření Santiniho expozice v areálu zámku

Zámostí – multižánrový hudební festival / Třebíč

Želiv / celková obnova Hlásky č. p. 108 v areálu kláštera

