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Správný výběr potřebných informací bude stále důležitejší
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
opět se sešel rok s rokem a mně se dostává tradiční možnosti se alespoň několika
slovy s vámi podělit o některé myšlenky, o kterých si myslím, že s účelem vydávání
našeho Zpravodaje úzce souvisejí.
Přestože hlavním posláním našeho Zpravodaje je poskytovat potřebné informace
a poskytovat je pokud možno stručně a srozumitelně se nemění, dovolím si zvláště
jeden z těchto dvou cílu Zpravodaje více rozvést a požádat trochu naléhavěji
o spolupráci.
Zdá se mi, že zejména díky internetu a s tím související existenci dnes již desítek
různých informačních a dalších internetových portálů přestává být problém s nedostatkem informací
z hlediska jejich výskytu, jak já někdy s oblibou říkám, „někde na internetu“.
Všichni nebo alespoň většina z nás ale ví, že výskyt potřebné informace „někde na internetu“ její
dosažitelnost příliš nezlepšuje.
Jsme prostě v dnešní době často těmi informacemi v podstatě ze všech stran obstoupeni, ale aby nám
někdo poradil tzv. „kam sáhnout“, to bývá někdy docela problém.
Proto si myslím, že právě role Zpravodaje jako „upozorňovače“ na důležité informace by měla
postupně narůstat. Aby tomu tak skutečně bylo ke spokojenosti většiny čtenářů nezbývá než vás
znovu, jako to dělám každým rokem, požádat o spolupráci. Pište redakci o tom, co vás zajímá, kde
si nevíte rady a s čím potřebujete poradit, třeba právě jenom tím nasměrováním na jasný, relevantní
a srozumitelný zdroj informací. Jsou to naši pracovníci, kteří by vám měli umět i prostřednictvím
Zpravodaje pomoci.
Na závěr svého krátkého úvodníku nám tedy popřeji, aby se nám v roce 2008 dařilo, abychom
si byli schopni otevřeně říci, které věci jsou potřebné, a které naopak zbytečné. Abychom si dokázali
naslouchat a byli k sobě tolerantní. Abychom si při vší té byrokracii a spoustě zákonů, předpisů,
vyhlášek a formulářů zachovali zdravý rozum, nadhled a lidskou slušnost.
Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz, www.vystrcil.cz

Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2008
Zastupitelstvo kraje na svém
zasedání dne 18. 12. 2007
schválilo nové „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování účelových dotací
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny“ (dále jen „zásady“). Podle těchto zásad bude
prováděn sběr žádostí a následně i poskytování dotací obcím
v roce 2008. Ve srovnání s rokem 2007 doznaly zásady několika změn.
Nově platí, že současně s žádostí předkládají obce i doklad
o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků
(např. pozemky pod dotčenými
místními komunikacemi, pod
chodníky apod.). K jednoduché žádosti doloží obec kopii
dokladu o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících
pozemků – výpis z katastru
nemovitostí ne starší 90 dnů
od podání žádosti a snímek
pozemkové (katastrální) mapy
s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká.
Doklad o vlastnictví byl v loňském roce dokládán obcemi
až při předběžných kontrolách,

jež předcházejí podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.
Upraveny byly i podíly příjemců podpory – u obcí do 300
obyvatel tvoří jejich minimální
podíl na celkových nákladech
akce 40 %, u obcí od 300
do 1 500 obyvatel pak 50 %.
Dotaci opět obdrží každá obec,
která předloží žádost v souladu
se zásadami. V případě převisu
požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků
se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod
garantovanou výši, která činí
opět 104 000 Kč. Maximální
požadovaná dotace může být
až ve výši 140 tis. Kč. Konečná
dotace se odvíjí od počtu podaných žádostí – v roce 2007 byla
dotace stanovena na 119 tis.
Kč. U obcí oceněných čestným
uznáním v rámci soutěže Vesnice roku 2007 nebude dotace
v případě převisu krácena.
Žádosti se přijímají v termínu
od 1. ledna 2008 do 31. ledna
2008 na úřadech příslušných
obcí s rozšířenou působností. Schválené zásady (včetně
formuláře žádosti) jsou vyvě-

šeny na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova
venkova.
Obcím, které čerpaly dotaci
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2007,
dále připomínáme, že vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečná zpráva musí
být předloženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního
dopisu Smlouvy o poskytnutí
podpory (k dispozici též na úřadu obce s rozšířenou působností
nebo na internetových stránkách
kraje – viz výše) nejpozději
do 31. 1. 2008 na adresu úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu obec
spadá. Součástí vyúčtování musí
být též kopie prvotních účetních
dokladů (např. faktury) včetně
dokladů o úhradě celkových nákladů (výpisy z účtu apod.).
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Dvě a půl miliardy pro projekty ROP Jihovýchod
Regionální rada Jihovýchod vyhlásila dne 17. prosince 2007 další výzvy k přijímání projektů do Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod. Celková výše finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu činí 2 593 mil. Kč.
Žadatelé o dotace mohou předkládat projekty v těchto oblastech podpory
Hodnoty jsou uvedeny v milionech Kč při kurzu 1 EUR = 26,380 CZK (kurz platný pro prosinec 2007)
Oblast podpory

Celková výše finančních prostředků
alokovaná na výzvu (bez vlastních
zdrojů příjemce)

Celková výše finančních prostředků alokovaná na oblast podpory (bez
vlastních zdrojů příjemce)

1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

258

999

1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou
dopravu

200

515

2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

435

3 266

2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu

110

576

3.2 – Rozvoj regionálních středisek

570

1 433

3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

270

1 094

3.4 – Veřejné služby regionálního významu

750

915

2 593

8 798

Celkem

Projekty přijímá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod od 2. ledna 2008 do 29. února 2008 (resp. do 31. března 2008 pro
oblasti podpory 3.2 a 3.3) na svých pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a v Jihlavě (projekty pro kraj Vysočina).
1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
Hlavním cílem této oblasti podpory je zajistit zlepšení dopravní
obslužnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu
s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné
dopravy.
Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí a organizace
zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.
1.4 – Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Hlavní cíl sleduje vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury a také zvyšování bezpečnosti chodců v urbanizovaných
prostorech. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí
a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.
2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Cílem této oblasti je zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. Projekty mohou předkládat kraje, obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, právnické osoby s účastí samosprávy, malí
a střední podnikatelé a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.
2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Hlavním cílem je zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační a informační služby, organizaci řízení cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu. Projekty mohou předkládat kraje, obce,
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, právnické osoby
s účastí samosprávy, malí a střední podnikatelé a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji.

3.2 – Rozvoj regionálních středisek
Posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných
rozvojových center regionu Jihovýchod je cílem této oblasti priorit. Projekty mohou předkládat obce a města (5 000–49 999 obyvatel) a města Pohořelice a Židlochovice, organizace zřizované
nebo zakládané zmíněnými obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé.
3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Cílem této oblasti priorit je udržitelný rozvoj a stabilizace sídel
ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život.
Projekty mohou předkládat obce nad 500 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele,
svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce
s více než 500 obyvateli), nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce a malí a střední podnikatelé.
3.4 – Veřejné služby regionálního významu
Zvyšování kvality života obyvatel je cílem této oblasti priorit
a projekty mohou předkládat kraje, organizace zřizované či zakládané krajem (se souhlasem zřizovatele).
Více informací na internetových stránkách www.jihovychod.cz.
 Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, e-mail: maresova@jihovychod.cz
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Budou se na Vysočině stavět větrné elektrárny?
Kraj Vysočina nezahálí.
Zastupitelstvo kraje Vysočina
přijalo na svém zasedání dne
18. 9. 2007 usnesení č. 0302/
05/2007/ZK týkající se problematiky větrných elektráren.
Usnesením bylo především doporučeno obcím našeho kraje,
aby svá rozhodnutí o výstavbě energetických zařízení poháněných větrem důkladně
a komplexně zvažovaly. Tím
však pozornost této problematice ze strany orgánů kraje nekončí.
Počátkem listopadu byl uspořádán pro obce, krajské zastupitele, poslance a senátory i pro
veřejnost informační seminář.
Následně došlo na webu kraje
Vysočina ke zveřejnění podkladů pro přednášky a diskusní příspěvky, které na semináři
zazněly. Na tento sborník navazuje diskusní fórum, jež již přitáhlo pozornost velkého počtu
zájemců o otevřenou komunikaci k větrným elektrárnám.
Kraj Vysočina také vydal metodický list, kterým informuje
o pravomoci a odpovědnosti
jednotlivých orgánů veřejné
správy při rozhodování o umístění staveb větrných elektráreni jejich povolování a rovněž
reflektuje i hledisko provozu
těchto energetických zařízení.
Kraj Vysočina nyní připravuje
některé koncepční strategické
dokumenty, které se mohou
k problematice větrných elektráren vázat, nebo změny již
dříve zpracovaných materiálů.
Jedním z nich je Územní energetická koncepce kraje Vysočina, dalším je Program rozvoje
kraje. Zpracování a projednání změn takových dokumentů
vyžaduje zapojení velkého počtu odborníků, a to velmi často
i z prostředí vně krajských orgánů. Oba dokumenty byly vytvářeny na principu partnerství
s městy a obcemi, odbornými
institucemi, neziskovou sférou,

hospodářskými organizacemi
a veřejností. Tento princip musí
být respektován i při jakékoliv
jejich úpravě. Proto si změna
těchto dokumentů vyžádá delší
čas, a to řádově několik měsíců.
Kraj je nyní také ve fázi zpracovávání „Zásad územního
rozvoje kraje Vysočina“. Tento materiál, jehož existenci
předpokládá právní řád, není
pouze koncepčním podkladem
pro oblast rozvoje kraje, ale
je také dokumentem, jenž obsahuje různé územně plánovací regulativy. Mimo jiné je jím
možné stanovit podmínky pro
umístění větrných elektráren
na území kraje a omezit jejich
přípustnou lokalizaci tak, aby
tato zařízení nemohla nepřiměřeným způsobem narušovat
krajinný ráz, ohrožovat zdraví obyvatel, ohrožovat životní
prostředí nebo znehodnocovat
významné památky. Po dopracování a schválení „Zásad
územního rozvoje“ budou mít
obce na území kraje povinnost uvést své územní plány
do souladu s tímto dokumentem. Proces zpracovávání,
připomínkování a schvalování je v tomto případě upraven
právními předpisy a je kvůli
své povaze a významu výstupu komplikovaný. To je důvod,
proč nelze očekávat, že by byl
ukončen dříve než v posledním
čtvrtletí roku 2008.
S tématem nepřímo souvisí i problematika přírodních
parků, neboť součástí takové ochrany přírodních hodnot
a krajinného rázu jsou i určitá
omezení využití území. Dosud
jich na území kraje bylo zřízeno celkem devět s celkovou
rozlohou cca 48 tis. hektarů.
V současné době se zpracovávají podklady pro rozhodování
o případném zřízení přírodního parku Javořická vrchovina.
Kraj Vysočina prověřil také
možnost regulace výstavby

větrných elektráren prostřednictvím vyhlášení stavební
uzávěry. Takový postup však
nebyl shledán jako vhodný ani
efektivní. Zpracování potřebné
dokumentace a projednání tohoto přece jen nestandardního
opatření, a tedy i dosažení cílového stavu, by trvalo prakticky
stejnou dobu jako dopracování, projednání a schválení „Zásad územního rozvoje“. Navíc
by šlo o regulativ pouze dočasný s platností omezenou
do doby přijetí zásad. Omezení by zřejmě pak pokrývalo
celé území kraje, a bylo by proto i značným zásahem do práv
soukromých osob a obcí.
Mohou se tedy na území Vysočiny stavět větrné elektrárny?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Pokud
příslušný investor (stavebník)
učiní příslušná podání, jsou
řešena příslušnými orgány
v souladu s právními předpisy. Stavební úřady jsou povinny rozhodovat s přihlédnutím

k vyjádřením dotčených orgánů a účastníků řízení. Pokud jde o stavbu větší větrné
elektrárny, pak se projekt nevyhne proceduře posuzování
vlivu stavby na životní prostředí (EIA).
Primární a zásadní odpovědnost má vždy obec, na jejímž
území má dojít k výstavbě „větrníků“. Obec totiž v rámci samostatné působnosti rozhoduje
o určení využití ploch na svém
území, a tedy o územním plánu. Zejména proto zastupitelstvo kraje svým usnesením
vyzvalo obecní samosprávy
ke komplexnímu a důkladnému zvažování všech souvislostí.
Předpokládáme, že jednotlivé
obce budou při svém rozhodování vnímat také názor svých
sousedů, neboť instalace zařízení tohoto druhu může ovlivnit širší území.
 Zdeněk Kadlec, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127, e-mail:
kadlec.z@kr-vysocina.cz

Z judikatury správních soudů
1.

Správní trestání – stavění běhu lhůty k projednání přestupku
[(k § 20 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „zákon o přestupcích“)]
I. Ke stavění běhu lhůty k projednání přestupku podle § 20 odst.
2 zákona o přestupcích nedochází dnem, kdy správní orgán postoupí věc podle § 71 písm. a) téhož zákona policejnímu orgánu
či státnímu zástupci, ale až dnem, kdy tyto orgány zahájí úkony trestního řízení.
II. Pokud orgány činné v trestním řízení, jimž byla věc postoupena podle § 71 písm. a) zákona o přestupcích, dospějí k závěru,
že zde nejsou skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin, aniž učiní jakékoli úkony trestního řízení, ke stavění běhu lhůty podle § 20 odst. 2 téhož zákona nedojde.
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2007,
čj. 6 As 56/2004-68.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

1)

Od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008

Dotace na hospodaření v le- 25 000 tis. Kč
sích (určeno obcím, fyzickým
a právnickým osobám)

Dotace vlastníkům kulturních 16 500 tis. Kč
památek

Dotace na opravu pomníků, 3 000 tis. Kč
památníků a pamětních desek
v souvislosti s 90. výročím
ukončení 1. svět. války

Dotace na územně plánovací 10 100 tis. Kč
činnost obcí

Dotace na dětská dopravní 1 500 tis. Kč
hřiště

Příspěvek obcím na požární 6 000 tis. Kč
ochranu

Dotace na ochranu obecního 1 000 tis. Kč
nemovitého majetku

Program obnovy venkova

Dotace na úhradu nákladů 700 tis. Kč
účtovaných auditorem za přezkoumání hospodaření

Zemědělství

Kultura

Kultura

Územní plánování

Doprava

Požární ochrana a IZS

Požární ochrana a IZS

Regionální rozvoj

Zastupitelstvo

 Anna Krištofová, odbor ekonomický, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
Zásady č. 06/2007

Poznámka: Zásady zastupitelstva kraje jsou k dispozici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce > Právní předpisy kraje > Zásady

kap. Doprava (další možné po- Dotace obcím na pasporty Cca 2 000 tis. Kč
žadavky)
místních komunikací

Zásady budou schvalovány
v ZK v 1. čtvrtletí 2008

Zásady byly schváleny na ZK
dne 18. 12. 2007

Zásady č. 1/2005

Zásady byly schváleny na ZK
dne 18. 12. 2007

ZPRAVODAJ

Do 16. 4. 2008

– (dle schválených zásad)

obcí Cca 2 000 tis. Kč

kap. Kultura (další možné po- Připomenutí
žadavky)
a měst

Do 31. 8. 2008

Předpoklad podání žádostí
od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2008

Zásady půjdou na schválení
do ZK do konce března 2008

Příspěvek je rozdělován obcím na základě podkladů od
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina dle zásad,
které budou schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku 2008

-

Předpoklad podání žádostí
do 30. 4. 2008

Zásady č. 3/2006

Pravidla pro poskytování dotací z roku 2003, aktualizované v roce 2004

Zásady č. 15/2007

Zásady č. 3/2004

Do 30. 1. 2008

Do 30. 9. 2007

Do 1. 10. 2008

výročí

Zásady byly schváleny na ZK
dne 18. 12. 2007

Zásady č. 12/2007

Zásady ZK1)

U dotací na přirozenou a umělou Zásady č. 06/2006
obnovu do 30. 6. běžného roku,
v ostatních případech do 3 měsíců
po splnění předmětu příspěvku

Do 29. 2. 2008

kap. Informatika (další možné Systémová výstavba a finan- Cca 7 000 tis. Kč
požadavky)
cování datových úložišť veřejné správy na území kraje
Vysočina

69 000 tis. Kč

Od 1. 1. 2008 do 15. 2. 2008

Dotace na projektové doku- 1 000 tis. Kč
mentace opatření k ochraně
před povodněmi

Zemědělství

1. etapa do 31. 1. 2008
2. etapa do 31. 7. 2008

Dotace na drobné vodohospo- 46 700 tis. Kč
dářské ekologické akce

Termín pro podání žádostí

Zemědělství

Částka v rozpočtu 2008

Dotační titul

Dotace z kapitoly
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Systémové dotace obcím v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 12. 2007 schválilo rozpočet kraje na rok 2008. Celkové zdroje rozpočtu a jeho
předpokládané výdaje jsou shodné a dosahují částky 7 525 545 Kč.
Na základě schváleného rozpočtu budou v roce 2008 poskytovány obcím našeho kraje některé systémové dotace, jejichž přehled obsahuje následující tabulka.
V níže uvedené tabulce nejsou přímé dotace obcím (např. na památky UNESCO) a dotace obcím poskytované z Fondu Vysočiny.
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Dotace kraje Vysočina na drobné vodohospodářské
ekologické akce a dotace na studie a projektové dokumentace
opatření k ochraně před povodněmi v roce 2008
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou
v roce 2008 poskytovány v souladu s novelou „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce“. Alokace finančních prostředků činí
46,7 mil. Kč. Předmětem poskytování dotací jsou výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, které řeší obce
velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). U všech akcí
je podmínkou, že předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO.
U obcí do 500 EO se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody. Žadatelem může
být obec nebo svazek obcí. Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu se předkládají žádosti
do 31. ledna, v případě nevyčerpání finančních prostředků
také do 31. července. Povinnými přílohami žádosti jsou mimo
jiné projektová dokumentace pro stavební povolení, pravomocné
stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže k předmětu žádosti.
Dotace na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi budou v roce 2008 poskytovány v souladu
se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před

povodněmi“. Alokace finančních prostředků činí 1 mil. Kč. Předmětem poskytování dotací jsou studie, projektové dokumentace
pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení
staveb, objektů a zařízení řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo jeho zastavěné místní části. Žadatelem
může být obec nacházející se na území kraje Vysočina. Odboru
lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu
se předkládají žádosti do 29. února. Povinnými přílohami žádosti jsou stanovisko povodňového orgánu obce s rozšířenou působností, stanovisko správce vodního toku, na němž jsou navrhována
opatření, kopie povodňového plánu žadatele a doklady o povodňových situacích v minulosti na území, které je řešeno navrhovanými opatřeními.
Výše uvedené zásady včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina > Dokumenty
oddělení vodního hospodářství.
Více informací vám poskytne:
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Nominujte sportovce ze svého okolí do ankety
Sportovec Vysočiny 2007
Kraj Vysočina vyhlašuje anketu Sportovec Vysočiny 2007. Stejně
jako v minulém roce je vyhlášena v několika kategoriích. Do ankety mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku
2007 dosáhli významných sportovních výsledků.
Kategorie
Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
►
Dospělí
►
Kolektiv
►
Mládež (do 15 let)
►
Senioři
►
Trenér roku
►
Zdravotně postižený sportovec
►
Čtenářská anketa – kategorie kolektiv a jednotlivci
Prvním krokem jsou takzvané nominace. Kterýkoli předkladatel
(obec, škola, trenér, sám sportovec apod.) musí vyplnit nutné porovnávací údaje do předepsaného formuláře, který je k dispozici
na oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina nebo
na internetové adrese kraje Vysočina http://mladez.kr-vysocina.cz.
Přihláška (formulář) musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného, kategorii, do které je navržen, odvětví a sportovní oddíl,
v němž působí, umístění a úspěchy i kontakt na tělovýchovnou
organizaci a sportovce. Spolu s touto přihláškou je potřeba dodat

elektronickou fotografii nominovaného sportovce/kolektivu, neboť v opačném případě nebude nominace umožněna.
Nominování mohou být pouze sportovci, již jsou registrování
v oddílech se sídlem v kraji Vysočina. Nominace je jedním z nejdůležitějších kroků k získání ocenění.
Druhým krokem je uspět v hodnocení odborné poroty složené
ze sportovních osobností kraje Vysočina, sportovních novinářů
a také členů sportovní komise Rady kraje Vysočina. Šance vyhrát
bude i ve čtenářské anketě, která bude zveřejněna v následujících
týdnech v regionálním tisku.
Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina 2007 bude následovat po okresních kolech a do samotného procesu hodnocení
a nominací bude vtažena i široká veřejnost kraje, jež bude prostřednictvím jednotlivých okresních deníků navrhovat své favorizované sportovce celokrajské působnosti.
Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Vysočiny
proběhne 27. března 2008 ve Žďáře nad Sázavou (změna termínu
a místa vyhrazena).
Kontakt
Nominace sportovců a sportovních družstev bude oddělení mládeže a sportu přijímat do 15. 1. 2008 e-mailem na adrese prokop.v@kr-vysocina.cz nebo osobně prostřednictvím podatelny
Krajského úřadu kraje Vysočina, Ing. Vilibald Prokop, Žižkova
57, 587 33 Jihlava, s heslem Sportovec Vysočiny 2007.
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Průměrné ceny zemědělských pozemků na Vysočině
Ministerstvo zemědělství ČR vydává zhruba jednou za dva roky vyhlášku, kterou stanovuje průměrné ceny zemědělských pozemků
(druh pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty) za katastrální území. Ceny jsou odvozeny z bonitovaných půdně-ekologických jednotek zemědělských pozemků.
Nejhodnotnější půdy se v našem kraji nacházejí na jihu třebíčského okresu a na severu okresu Havlíčkův Brod u Golčova Jeníkova. Podle geomorfologických celků se jedná o území Jevišovické

pahorkatiny (okres Třebíč), Hornosázavské Pahorkatiny a Středočeské tabule (okres Havlíčkův Brod). V České republice jsou
nejvíce ceněny zemědělské pozemky v Hornomoravském úvalu
na Olomoucku – na Hané.
Nejnižší ceny zemědělských pozemků byly v rámci kraje přiřazeny katastrům na severu okresu Žďár nad Sázavou v oblasti
Hornosvratecké vrchoviny. Ohodnocení půd je zde podobné jako
v případě horských území českého pohraničí.

Průměrné základní ceny zemědělských pozemků (Kč/m2)
dle katastrálních území kraje Vysočina

Katastrální území v kraji Vysočina s nejvyššími a nejnižšími průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Nejvyšší ceny

Nejnižší ceny

Katastrální území

Cena (Kč/m )

Okres

Katastrální území

Cena (Kč/m 2)

Okres

Vacenovice

9,34

TR

Hluboké u Dalečína

0,75

ZR

2

Zvěstovice

9,33

HB

Nový Jimramov

0,84

ZR

Skryje u Golčova Jeníkova

9,18

HB

Veselí u Dalečína

0,93

ZR

Spytice

8,95

HB

Spělkov

0,95

ZR

Račice u Hrotovic

8,14

TR

Polom u Sulkovce

0,95

ZR

Stupárovice

8,02

HB

Roženecké Paseky

0,96

ZR

Stropešín

7,81

TR

Daňkovice

0,98

ZR

Krhov u Hrotovic

7,72

TR

Javorek

0,98

ZR

Udeřice

7,58

TR

Vříšť

0,98

ZR

Bohušice

7,43

TR

Ubušínek

1,00

ZR

Zdroj dat (obrázek i tabulka): Vyhláška 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

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

Novinky ze strukturálních
fondů do vašeho e-mailu
Realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu, odboru
regionálního rozvoje společně
s odborem informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina,
připravil pro všechny potenciální žadatele do strukturálních fondů, národních
dotačních titulů a ostatních
zdrojů financování projektů novou službu informování o této problematice. Stačí
se pouze zaregistrovat na webových stránkách projektu Partnerství pro Vysočinu

www.partnestvi-vysocina.cz
> Databáze zdrojů. Následně obdrží zaregistrovaný žadatel e-mail, s jehož pomocí
si bude moci vybrat tematické
oblasti informování, o které má
v rámci realizace svých projektů zájem. Více informací
naleznete na webových stránkách projektu či na uvedeném
telefonickém kontaktu.
 Vendula Hanzalová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 552, e-mail:
hanzalova.v@kr-vysocina.cz

Odbor kultury
a památkové péče

Zásady na úseku kultury
a památkové péče
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací na obnovu kulturních
památek v kraji Vysočina
Vlastníci kulturních památek
v kraji Vysočina mohou již tradičně i v roce 2008 získat peníze na obnovu svých památkově
chráněných objektů. Termín podávaní žádostí na získaní dotace
je vymezen na období od 1. ledna do 15. února 2008. Žádost
je nutné podat včetně všech povinných příloh, neboť dokládání
chybějících náležitostí žádosti
po uzávěrce není možné.
Více informací získáte u paní
Jaroslavy Panáčkové, odbor
kultury a památkové péče, tel.
564 602 296, nebo na webových stránkách kraje > Kultura
a památky > Granty a dotace.
Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst

vztahujících se k událostem
1. světové války a k činnosti
československých legií u příležitosti 90. výročí jejího
ukončení
Dotace jsou určeny na materiál,
práce a služby spojené s opravou a údržbou válečných hrobů
a pietních míst a jejich bezprostředního a souvisejícího okolí.
Žádosti o dotaci na opravu válečných hrobů a pietních míst
budou přijímány v termínu
od 1. ledna 2008 do 31. března 2008.
Více informací Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče, tel. 564 602 357, nebo
na webových stránkách kraje
> Kultura a památky > Granty a dotace.
 Jana Zadražilová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 357, e-mail:
zadrazilova.j@kr-vysocina.cz

LSPP: Informace můžete
mít i ve svých zpravodajích
V souvislosti s novou organizací Lékařské služby první pomoci (LSPP) v kraji Vysočina
jsme vás v minulých měsících
i na stránkách Zpravodaje informovali o jejím fungování
od 1. 1. 2008. Do pravidelné
pošty zasílané Krajským úřadem kraje Vysočina vaší obci
jsme vložili několik praktických letáků doplněných o prosbu jejich umístění na veřejně
přístupných místech.
Informace o fungování lékařské pohotovosti na území
kraje Vysočina se již díky laskavé vstřícnosti redakčních rad
obecních periodik také objevily v různých místních zpravodajích obcí, městysů a měst.
Stále se však ozývají dotazy
na možnost zveřejnění souhrnných informací.
Dovolujeme si tedy touto cestou požádat všechny starosty
a starostky obcí, měst i městysů o spolupráci při informování
veřejnosti o fungování nového
systému LSPP. Pokud tedy
vydáváte místní periodikum,

které je pro občany vaší obce,
města nebo městyse zdrojem
důležitých informací, dovolujeme si vám nabídnout ke stažení
přehlednou tabulku základních
informací o fungování LSPP
v novém roce. Na internetové
adrese www.zdravi-vysociny.cz
pod úvodním článkem pod odkazem „Grafické verze informačních materiálů LSPP“ jsou
k dispozici soubory s různými
rozměry grafik včetně výběru barevné či černobílé verze.
Pokud by se snad při přenosu informací vyskytl jakýkoli problém, je kdykoli možné
kontaktovat tiskovou mluvčí
Krajského úřadu kraje Vysočina Jitku Svatošovou, která
s vámi bude požadavek či problém individuálně řešit.
Kraj Vysočina děkuje všem samosprávám za pomoc při informování veřejnosti a váží
si dosavadní spolupráce.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Odbor kultury
a památkové péče
Územní odborné pracoviště
Národního památkové úřadu
S účinností od 1. 1. 2008 zahájilo svoji činnost nové územní
odborné pracoviště Národního památkové ústavu v Telči. Působnost pracoviště je určena pro celé území kraje Vysočina.
Působnost pracovníků NPÚ ÚOP v Telči (tzv. garantů) pro
jednotlivá města a oblasti kraje zůstává zatím nezměněna včetně spojení na garanty. Ředitelem nového územního odborného
pracoviště se stal Ing. Libor Karásek.
Adresa pro doručování písemností je:
Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Telči
Slavatovská 98
588 56 Telč
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Insolvenční zákon – související novely
V částce 97/2007 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2007
byl pod č. 296 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti
s jeho přijetím. Novela zákona zpřesňuje některé formulace nového insolvenčního
zákona a zároveň promítá
jeho přijetí do dalších příslušných zákonů.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 1. 2008 (část zákona až
1. 1. 2009).
Prováděcí vyhlášky k insolvenčnímu zákonu
V částce 100/2007 Sbírky zákonů vydané dne 11. 12. 2007
byly publikovány pod č. 311–
314 vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti ČR, které provádějí zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlášky nabývají účinnosti
1. 1. 2008.

Finanční kontrola
V částce 97/2007 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2007
byl pod č. 298 publikován zákon kterým se mění zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.
Novela rozšiřuje okruh kontrolovaných orgánů a dále zavádí do systému kontrol audit dle
přímo použitelných předpisů
Evropské unie.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Rozpočtová skladba
V částce 99/2007 Sbírky zákonů vydané dne 7. 12. 2007
byla publikována pod č. 306
vyhláška Ministerstva financí
ČR, kterou se mění vyhláška
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 233/2007 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Termínový kalendář
25. leden
pokutové bloky – zaslat na krajský úřad celkové vyúčtování
pokutových bloků a peněz za předchozí kalendářní rok
15. únor
znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení
o stanovení poplatku za znečišťování ovzduší velkého nebo
zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP
poplatkové přiznání za skutečný odběr podzemní vody za
předchozí kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP
poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod za předchozí
kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol
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Od nového roku musí
krajské nemocnice vybírat
regulační poplatky
S prvním dnem nového roku vzniká pro všechna zdravotnická
zařízení nejen na Vysočině povinnost vybírat regulační poplatky za poskytované služby. Výši poplatků nestanovilo Ministerstvo zdravotnictví v jednotné výši, ale liší se podle druhu
služby, a občané tak zaplatí 30, 60, nebo 90 Kč.
Krajské nemocnice se snažily při výběru poplatků nastavit takový systém, který by byl průhledný, organizačně jednoduchý
a ve všech nemocnicích téměř stejný. Samozřejmě bylo nutné
přihlédnou ke specifikům jednotlivých nemocničních zařízení.
Všechny krajské nemocnice hlásí, že jsou na výběr poplatků
po stránce technické i personální připraveny.
Systém výběru poplatků v krajských nemocnicích:
► Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Nové Město
na Moravě platební automaty + rozměňovačka peněz
platba na recepci (nepřetržitě) úhrada faktury
► Nemocnice Jihlava platební automat + rozměňovačka
peněz pokladna (6.00–17.00 hod.) úhrada faktury
► Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč výběr peněz
přímo v ambulancích, na každém oddělení, v ordinaci
LSPP pokladna – Pelhřimov (7.00–16.00 hod.), Třebíč
(6.30–14.00) platební terminály pro bezhotovostní platby
Podrobné informace o platbách za jednotlivé poskytované služby lze získat v jednotlivých nemocnicích nebo na internetových
stránkách nemocnic.
Poplatky za poskytované služby
► 30 Kč vyšetření u praktického lékaře, za klinická vyšetření ve specializovaných ambulancích nemocnic včetně
vyšetření u ženského lékaře, u zubního lékaře, klinického
psychologa a klinického logopeda
► 30 Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem
► 30 Kč za vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely, předepsaného na receptu, bez
ohledu na počet balení
► 60 Kč za každý den hospitalizace
► 90 Kč za poskytnutí pohotovostní služby (lékařská služba
první pomoci, ústavní pohotovostní služba
U regulačních poplatků je stanoven limit 5 000 Kč, tzn. pokud
pacient v souhrnné částce za celý rok zaplatí na poplatcích více
než 5 000 Kč, tak částka přesahující tento limit mu bude zdravotní
pojišťovnou vrácena zpět.
Ve čtvrtek 20. 12. 2007 se v kongresovém sále Krajského úřadu
kraje Vysočina konal odborný seminář s názvem Aktuální otázky
k regulačním poplatkům. Na něm měla odborná veřejnost možnost
diskutovat s Ivanou Jenšovskou, spoluautorkou nové právní úpravy zavádějící regulační poplatky za zdravotnické služby.
 Věra Švarcová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 724 650 126, e-mail: svarcova.v@kr-vysocina.cz

číslo 1/2008
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ANKETA – ZPRAVODAJ 2007
Vážení čtenáři Zpravodaje,
k pravidelným příspěvkům prvního čísla v novém roce již tradičně patří krátký dotazníkový formulář s anketou. Naším cílem
je se při obsahové přípravě Zpravodaje řídit potřebami našich čtenářů a anketa nám má pomoci cíleně zařazovat příspěvky
dle vašich aktuálních přání.
Budeme vděčni, pokud níže uvedenému formuláři věnujete chvíli svého času. Vaše názory nám pomohou nacházet a kvalitně
zpracovávat přesně ty informace, které potřebujete pro svoji práci.
Vyplnění formulář prosím vložte do obálky a odešlete na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57
587 33 Jihlava
Obálku prosím označte heslem ANKETA
Děkujeme vám za spolupráci na formování obsahu Zpravodaje, který chce být i nadále vaším rádcem a zdrojem důležitých
informací.
Za realizační tým předem děkuje
Miloš Vystrčil, předseda redakční rady
Zodpovězte prosím níže uvedené otázky. U otázek s možností výběru označte prosím svoje volbu křížkem:
1) Které články/informace uveřejňované ve Zpravodaji vám připadají zbytečné?
2) Co ve Zpravodaji postrádáte?
3) Jsou dle vašeho názoru články zveřejňované ve Zpravodaji srozumitelné, přehledné a přesné?

Většinou ano

Ano

Ne
Komentář:
4) Pracujete se zveřejňovanými výpisy usnesení z jednání zastupitelstva kraje ve Zpravodaji?

S výpisy usnesení pracuji.

S výpisy usnesení nepracuji.

Je to zbytečná rubrika.

Přivítal bych i zveřejnění zásadních komentářů k jednotlivým projednávaným bodům.
5) Vyhovuje vám měsíční periodicita vydávání Zpravodaje?

Měsíční periodicita mi vyhovuje.

Zpravodaj by měl vycházet častěji v měsíci.

Zpravodaj by měl vycházet jedenkrát za dva měsíce.

Zpravodaj by měl vycházet jedenkrát za tři měsíce.

Zpravodaj by neměl vycházet vůbec.
6) Kolik pracovníků na vašem úřadu/ve vaší instituci Zpravodaj čte?

1–5 pracovníků

6–10 pracovníků

11–15 pracovníků

15 a více pracovníků

číslo 1/2008
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7) Předáváte dále informace zveřejňované ve Zpravodaje?

Ano, na důležité věci upozorňuji na poradě.

Jiný způsob předávání informací.

Ano, Zpravodaj vyvěšujeme na nástěnce/úřední desce.

Ano, Zpravodaj se kopíruje a předává k použití příslušným pracovníkům.

Ne, informace ve Zpravodaji dále nepředávám.
8) Využíváte informačních kampaní zveřejňovaných ve Zpravodaji jako nástroje pro informování veřejnosti (pozvánky na akce,
Dny otevřených dveří…)?

Ano, vyhovuje mi forma oddělitelných stránek k vyvěšení.

Dávám přednost uveřejněnému odkazu, kde naleznu informace k použití.

Ne, nevyužívám připravených informačních plakátů.

Informační kampaně mi ve Zpravodaji vadí.
Komentář:
9) Přivítali byste navýšení počtu kusů Zpravodaje, které dostává váš úřad/vaše instituce?

Ne, jeden výtisk pro naše potřeba stačí.

Ano, přivítali bych navýšení o . . . . . . kusů.
10) Využíváte elektronickou verzi Zpravodaje zveřejňovanou na internetových stránkách kraje?

Ano, sporadicky.

Ne, nevím že existuje elektronická verze Zpravodaje.

Ano, pravidelně.

Ne, nemám přístup na internet.

Ne.

Ne, nevím, že existují internetové stránky kraje.
11) Přivítali byste zasílání elektronické verze Zpravodaje do vašich e-mailových schránek (tzv. elektronický newsletter)?

Ano

Ne
12) Dostáváte Zpravodaj pravidelně, tzn. každý měsíc?

Ano

Ne
Komentář:
Chcete nám sdělit cokoliv jiného? Zde máte prostor

Anketu můžete vyplnit a odeslat anonymně. Nicméně vám budeme vděčni, pokud vyplníte alespoň některý z níže uvedených údajů.
Jméno respondenta ……………………………………………………………………………..
Úřad/instituce …………………………………………………………………………………...
Město/obec………………………………………………………………………………………

číslo 1/2008

ZPRAVODAJ

Odbor informatiky

Zlatý erb 2008
Rádi bychom vás tímto informovali o vyhlášení desátého jubilejního ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky měst a obcí.
Krajská kola jsou od roku 2004 základním organizačním stupněm
soutěže. Kraj vyhlašuje krajské kolo, sestavuje vlastní porotu
a ve spolupráci s pořádající agenturou zrealizuje slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků krajského kola. Krajské kolo soutěže
Zlatý erb nabízí atraktivní a respektovanou platformu pro komunikaci kraje s městy a obcemi v oblasti eGovernmentu. Soutěž
dosáhla značné popularity a kvantitativně stále roste. V roce 2006
jsme zaznamenali 10% nárůst počtu ohlášení do soutěže, v posledním ročníku 2007 další 12% nárůst (527 ohlášení ve všech
kategoriích).
Na svém 21. zasedání v Hradci Králové vyjádřila soutěži Zlatý
erb záštitu Rada Asociace krajů. Novinkou ročníku 2008 bude
zejména důraz na objektivizaci vybraných kritérií a spolupráce
se soutěží Junior erb.
Od počátku roku 2008 bude zahájen sběr přihlášek měst a obcí
do soutěže, sledujte proto stránky http://zlatyerb.obce.cz na portálu Města a obce online, kde bude probíhat příjem tzv. „ohlášení“,
kterými se mohou obce a města přihlásit a upozornit na novinky
na svých webových stránkách. O zahájení sběru ohlášení budeme
včas informovat. Krajská kola budou zahájena počátkem února
2008. V průběhu března pak proběhnou slavnostní ceremoniály
vyhlášení výsledků krajských kol. Soutěž vrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS v Hradci Králové.
 Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

První norské peníze pro
kulturní projekty
Norské peníze, které mají
pomoci uchování evropského
kulturního dědictví, našly
na Vysočině své majitele.
Do výzvy finančně zajištěné
právě z tzv. Norských fondů
s názvem Kulturní dědictví
Vysočiny se přihlásilo 19 projektů. Mezi šestici úspěšných
projektů bude rozděleno
více než 19 milionů korun.
Ve všech případech jde o rekonstrukce nebo obnovy objektů zapsaných v Ústředním
seznamu kulturních památek
ČR, které se nachází na území kraje Vysočina.
Posledním krokem v cestě
za norskými penězi učinilo

krajské zastupitelstvo, které
usnesením přijatým na svém
posledním loňském zasedání
rozhodlo o poskytnutí dotací
konkrétním příjemcům.
Se svým projektem uspěla
např. Kanonie premonstrátů
v Nové Říši, která plánuje
obnovu střešního pláště věží
kostela sv. Petra a Pavla v Nové
Říši. Město Telč má připraveno
statické zajištění štítu, výměnu
oken a opravu jižní fasády
objektu radnice. Komplexní
restaurování oltáře včetně
oltářního obrazu sv. Floriána
v kostele sv. Víta projektově
zpracovalo město Pelhřimov.
Římskokatolická farnost Křeč

plánuje stavební úpravy kostela sv. Jakuba, kdy předmětem obnovy bude především
odvodnění stavby a oprava
podlahy.
Římskokatolická
farnost Žirovnice má připraveny stavební úpravy kostela
sv. Filipa a Jakuba spočívající
ve výměně střešní krytiny, konstrukcí krovu a klempířských
prvků, restauraci a konzervaci
kamenných článků, opravě
vitráží a opravě fasády. Posledním podpořeným projektem dle schváleného usnesení
se po podpisu smlouvy stane
rekonstrukce unikátního krovu
a opláštění střechy kulturní
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památky barokního zámku
v Myslibořicích. V prostorách
objektu je umístěn Domov odpočinku ve stáří a ubytovna pro
rodinné příslušníky klientů.
Dalších 12 subprojektů bylo
zastupitelstvem kraje Vysočina
zařazeno mezi tzv. náhradní projekty, pro případ, že
by ze strany úspěšných žadatelů nebyly podepsány krajem
Vysočina připravené smlouvy
o poskytnutí dotace.
 Olga Čermáková, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 351, e-mail:
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Česká republika a vstup do Schengenu
Dne 21. prosince 2007 Česká republika vstoupila do schengenského prostoru. V noci z 20. na 21. prosince tak byly zrušeny kontroly
na vnitřních hranicích. Na mezinárodních letištích v rámci letů
uvnitř rozšířeného Schengenu kontroly zmizí až 30. března 2008.
Česká republika se nyní plně zapojí do tzv. schengenské spolupráce a připojí se ke skupině států, které neprovádějí kontroly
na svých společných hranicích a které dovedly své úsilí o naplnění práva volného pohybu osob v praxi do zdárného konce.
Symbolicky se tak završí období pomyslného rozdělení Evropy
na „Západ“ a „Východ“ a bude možné překračovat pozemní hranice bez nutnosti předkládat na hraničních přechodech identifikační
průkaz. Zrušením kontrol na společných hranicích současných
a nových schengenských států a zároveň na společných hranicích
jednotlivých nových schengenských států se schengenský prostor
volného pohybu osob rozšíří ze současných 15 (Rakousko, Belgie,
Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Řecko, Lucembursko,
Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Norsko a Island)
na 24 států (rozšíření o Českou republiku, Estonsko, Maďarsko,
Lotyšsko, Litvu, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko). Evropou
tak bude možné projet „bez zastavení“ od jižního cípu Španělska
např. až k severnímu pobřeží Estonska.

Informace o všech změnách a dalších souvislostech vstupu ČR
do Schengenu získáte mimo jiné také na www.euroskop.cz.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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