7
červenec 2008

Novým ředitelem Krajského úřadu kraje
Vysočina je Zdeněk Kadlec
Výběrová komise doporučila a
ministr vnitra ČR Ivan Langer
dal souhlas ke jmenování nového ředitele Krajského úřadu kraje Vysočina. Stal se jím
Zdeněk Kadlec, dosavadní
vedoucí odboru sekretariátu
hejtmana.
Hejtman Miloš Vystrčil jmenoval Zdeňka Kadlece do nové
funkce od 1. června 2008. „Názor komise byl jednoznačný
a já jsem neměl žádný problém
ho respektovat,“ okomentoval
hejtman krátce po jmenování
jeho rozhodnutí.
Zdeněk Kadlec (43 let) má
technické a právnické vzdělání
s tituly inženýr a bakalář, v minulosti zastával pozice ve veřejné správě (byl čtyři roky
místostarostou Humpolce a pět
let řídil tehdejší Okresní úřad
Pelhřimov jako jeho přednosta). Zhruba jedno desetiletí pak

působil v manažerských pozicích v soukromé, komerční
sféře. Žije v Havlíčkově Brodě,
je ženatý a je otcem tří dětí.
„Krajský úřad přebírám v dobrém stavu, je organizačně i personálně stabilizovaný a plně
funkční. Obcemi, dalšími partnery i širokou veřejností je tato
instituce vnímána pozitivně a požívá respektu i důvěry.
Na těchto hodnotách bych chtěl
stavět, navázat na ně a dále
je rozvíjet,“ uvedl Kadlec. Podle svých slov by chtěl ve spolupráci s vedoucími všech útvarů
nasměrovat úřad tak, aby pomohl získat pro region co nejvíce evropských prostředků
v plánovacím období 2007
–2013. „Velkým úkolem bude
nástup elektronické éry v oblasti vnější komunikace, oběhu
dokumentů a vedení úředních
agend,“ zmínil nový ředitel. Při
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svatosova.j@kr-vysocina.cz

Přemístění detašovaného
pracoviště Krajského úřadu
kraje Vysočina v Třebíči
str. 5
O státní občanství požádalo
259 cizinců
str. 6
Novinky v dopravním zpravodajství na krajském webu
str. 6
Nechybějí vaše akce v krajské
databázi?
str. 6

Vesnicí roku 2008 na Vysočině se stal
Pikárec

Vesnicí roku Vysočiny 2008,
tedy vítězem krajského kola
soutěže obcí, pořádané Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí, Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem zemědělství ČR,
se stala obec Pikárec na Žďársku. Obec s 323 obyvateli zvítězila v konkurenci 28 malých
sídel a bude kraj reprezentovat
v celostátním finále.
Krajská komise navštívila přihlášené obce na přelomu května a června. Mezi hodnoticí

kritéria patřily např. koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání
v obci, péče o stavební fond,
občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství či přírodní prvky a péče o krajinu.
Kromě Pikárce, který se stal
celkovým vítězem (Zlatá stuha), získala ocenění za společenský život (Modrá stuha)
obec Jiratice, ve Zvěrkovicích
porota ocenila zejména činnost
mládeže (Bílá stuha), nejlepší péči o zeleň (Zelená stuha)
prokázala obec Jiřice a letos podruhé udělovanou cenu
za spolupráci se zemědělským
subjektem (Oranžová stuha)
obdrží obec Vilémovice.

Dalšími oceněnými obcemi
byl Rozsochatec, který získal diplom za vzorné vedení
kroniky, obec Matějov – diplom za vzorné vedení obecní
knihovny a obec Vír – diplom
za rozvíjení lidových tradic.
Dalších šest obcí komise ocenila čestným uznáním.
Ke všem uděleným stuhám
patří také finanční ohodnocení rozvojových snah obcí
– v rámci prostředků vyčleněných
v příštím roce ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj může
vítězná obec získat na své rozvojové aktivity částku až 1 mil.
Kč (v případě celostátního vítězství pak až 2 mil. Kč), ostatní stuhami oceněné obce pak

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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částku 600 tis. Kč. Obce oceněné stuhami a diplomy obdrží rovněž věcné a finanční dary
i od kraje Vysočina.
Titulem Vesnice Vysočiny se dosud pyšní obce Mladoňovice,
Jakubov u Moravských Budějovic, Vilémov, Častrov, Du-
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kovany, Radostín, Libice nad
Doubravou a od loňského roku
i Studenec.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Z judikatury správních soudů
7.
Správní trestání – výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu
Výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu musí obsahovat
popis skutku uvedením místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba k tomu, aby
nemohl být zaměněn s jiným.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
ze dne 15. 1. 2008, čj. 2 As 34/2006-73)
Nejvyšší správní soud se v daném případě zabýval otázkou vymezení náležitostí výroku rozhodnutí o jiném správním deliktu a určení dopadu nesplnění těchto náležitostí na zákonnost
rozhodnutí, konkrétně v otázce, zda je nezbytné přímo do tohoto výroku zahrnout i vymezení skutku, v němž je jiný správní
delikt spatřován. Ve věci musel vydat usnesení rozšířený senát
Nejvyššího správního soudu, neboť senát příslušný rozhodnout
v konkrétní věci se odchýlil od dřívější judikatury, která se již náležitostmi výroku rozhodnutí o správním deliktu zabývala.
Z usnesení rozšířeného senátu vyplývají skutečnosti uvedené
v právních větách uvedených na začátku tohoto příspěvku.
Při posouzení nezbytnosti konkretizace skutku a jeho místa
v rozhodnutí je třeba vycházet zejména z rozdělení veřejnoprávní
odpovědnosti za protispolečenská jednání. K této otázce se právní úprava staví u různých druhů deliktů různě. Zákonná úprava
je jednoznačná, pokud jde o řízení o trestných činech. Podle § 120
odst. 3 trestního zákona musí výrok rozsudku přesně označovat
trestný čin, jejž se týká, a to nejen zákonným pojmenováním
a uvedením příslušného zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením
místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i jiných skutečností,
kterých je třeba, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným.
I pokud jde o přestupek, nalezneme obdobnou úpravu. Podle
§ 77 zákona o přestupcích výrok rozhodnutí o přestupku musí obsahovat též popis skutku s označením místa a času jeho spáchání,
vyslovení viny, druh a výměru sankce. Široká oblast jiných správních deliktů však takto jednoznačné vymezení náležitostí výroku
rozhodnutí postrádá a zpravidla tak jako v posuzovaném případě
odkazuje na správní řád, a to s výjimkami uvedenými ve zvláštních předpisech, přičemž ty se obvykle výrokových náležitostí
netýkají. V tomto případě byl rozhodným ustanovením § 47
(starého) správního řádu. Podle § 47 odst. 2 (starého) správního
řádu výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení
právního předpisu, podle nějž bylo rozhodnuto, popřípadě též
rozhodnutí o povinnosti nahradit náklady řízení. Pokud se v rozhodnutí ukládá účastníkovi řízení povinnost k plnění, stanovuje
pro ni správní orgán lhůtu; lhůta nesmí být kratší, než stanovuje
zvláštní právní předpis. Nový správní řád v § 68 odst. 2 vymezuje náležitosti výroku obdobně. (Ve výrokové části se uvede řešení
otázky, která je předmětem řízení.)

Rozhodující otázkou tak je, jakou míru specifikace vyžadují pojmy rozhodnutí ve věci či nově řešení otázky, která je předmětem
řízení v případě jiných správních deliktů, a zda skutečnost, že zákonodárce nepodrobil řízení o jiných správních deliktech úpravě
řízení v přestupkovém zákoně či ji samostatně neupravil stejným
způsobem, mohla založit důvod pro odlišnost v náležitostech popisu skutku a jeho místa v rozhodnutí.
Vymezení předmětu řízení ve výroku rozhodnutí o správním deliktu vždy musí spočívat ve specifikaci deliktu tak, aby sankcionované jednání nebylo zaměnitelné s jednáním jiným. Tento závěr
je přitom dovoditelný přímo z § 47 odst. 2 starého správního řádu,
neboť věcí, o níž je rozhodováno, je v daném případě jiný správní
delikt a vymezení věci musí odpovídat jejímu charakteru. V rozhodnutí trestního charakteru, kterým jsou i rozhodnutí o jiných
správních deliktech, je nezbytné postavit najisto, za jaké konkrétní jednání je subjekt postižen – to lze zaručit jen konkretizací
údajů obsahující popis skutku uvedením místa, času a způsobu
spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž je třeba
k tomu, aby nemohl být zaměněn s jiným. Taková míra podrobnosti je jistě nezbytná pro celé sankční řízení, a to zejména pro
vyloučení překážky litispendence, dvojího postihu pro týž skutek, pro vyloučení překážky věci rozhodnuté, pro určení rozsahu
dokazování a pro zajištění řádného práva na obhajobu. Jednotlivé
skutkové údaje jsou rozhodné pro určení totožnosti skutku, vylučují pro další období možnost záměny skutku a možnost opakovaného postihu za týž skutek a současně umožňují posouzeni, zda
nedošlo k prekluzi možnosti postihu v daném konkrétním případě.
Ze všech výše uvedených důvodů je třeba odmítnout úvahu,
že postačí, jsou-li tyto náležitosti uvedeny pouze v odůvodnění
rozhodnutí.
Pozn.: Usnesení se sice vztahuje k ustanovení § 47 „starého“
správního řádu, ale tento závěr se beze zbytku použije i v řízeních
vedených již podle „nového“ správního řádu.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Internet v Telči 2008
Již devátým rokem proběhne
o letních prázdninách folkový
festival „Prázdniny v Telči“
(25. 7.–10. 8. 2008) a vy opět
budete mít možnost se v rámci
tohoto festivalu setkat s projektem „Internet v Telči“.
Projekt je letos pořádán krajem
Vysočina a společností OptoNet
Communication, spol. s r. o.
Spoluorganizátorem je město
Telč. Celá akce se koná pod záštitou radního kraje Vysočina
za oblast informačních technologií, pana Jaroslava Huláka,
a starosty města Telče, pana
Romana Fabeše.
Po dobu folkového festivalu
Prázdniny v Telči (www.prazd-

ninyvtelci.cz) vybudují partneři
projektu společně IT infrastrukturu, založenou na moderních
technologiích především z oblasti výstavby optických a bezdrátových sítí. Díky vstřícnosti
stavební fakulty ČVUT Vám
formou přednášek ve dnech
31. 7.–2. 8. 2008 nabídnou seznámení s těmito produkty
v nově zrekonstruovaném objektu v bezprostřední blízkosti
telčského zámku.
Stejně jako v minulých letech
se představí především nové
komunikační záměry v kraji
Vysočina, a to formou odborných prezentací pro zástupce měst a obcí a informatiky
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z oblasti veřejné správy, které
proběhnou ve dvou obsahově
totožných dnech, v pátek 1. 8.
a v sobotu 2. 8. 2008. Sobota je zvolena hlavně z důvodu
dostupnosti celé akce i pro neuvolněné zástupce měst a obcí.
První den prezentací, čtvrtek
31. 7. 2008, je určen odborné veřejnosti a nese podtitul
„OptoNet FTTH workshop“.
V rámci přednášek budou
připravena témata zaměřená
na řešení z oblasti IPTV, IP
telefonie, obrazových přenosů
formou on-line broadcastingu a další. Dále jsou připraveny informace o Regionálním
operačním programu a možnostech otevřených sítí. Mezi
odbornější témata bude zařazena také přednáška o datových
úložištích.
Díky konektivitě, kterou pro
festival zajišťuje firma OptoNet
Communication, spol. s r. o.,
si na své přijde i laická veřejnost a samotní návštěvníci festivalu, kteří si mohou on-line

rezervovat vstupenky, kdykoli prohlédnout elektronickou
podobu zpravodaje, nebo si
shlédnout vystavené fotografie
ještě tentýž den, kdy je v Telči
pořídí redaktoři Prázdnin. Tradičně bude připraveno i-Cafe
s volným připojením k Internetu, stejně jako WiFI Hotspot
na náměstí.
Pro ty, kteří se z jakéhokoli
důvodu nemohou přijet podívat osobně, jsou pro navození
„Prázdninové“ atmosféry připraveny nejen IP kamery. Letošní „prvničkou“ jsou on-line
přenosy ze všech tří dnů prezentací formou „webcastu“, které vám budou po ukončení akce
také k dispozici jako soubory
ke stažení. Více detailů, novinek
a aktuálních informací najdete na www.prazdninyvtelci.cz/
internet.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Veřejnoprávní smlouvy
– informace pro obce
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte, abychom vás v návaznosti na několik předešlých příspěvků, které již byly
k tomuto tématu publikovány,
znovu upozornili na možná
neprávem opomíjený institut
veřejnoprávních smluv. Zejména menší obce se základním rozsahem svěřené
působnosti (obce I. typu), jež
z nejrůznějších důvodů nejsou schopny zajistit řádný výkon jim svěřených působností,
mohou tohoto institutu využít
a smluvně převést výkon přenesené působnosti (například
na úseku přestupků podle
zákona č. 200/1990 Sb., evidence obyvatel podle zákona
č. 133/ 2000 Sb., či na úseku
působnosti silničního správního úřadu podle zákona
č. 13/ 1997 Sb. apod.) na jinou
obec v územním obvodu téže
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obce s rozšířenou působností,
jejíž úřad s ohledem na personální vybavení či technické
zázemí bude schopen zajistit
výkon dané působnosti na požadované úrovni. Uzavření
takové smlouvy podléhá souhlasu krajského úřadu.
Podrobnější informace včetně
vzoru veřejnoprávní smlouvy
naleznete na našich webových
stránkách (Titulní stránka
> Dokumenty > Krajský úřad
> Metodická pomoc obcím
> Vzory, postupy, formuláře), případně se můžete obrátit
na pracovníka odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu Davida
Marka.
 David Marek, oddělení
správní
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

V kraji má nejsilnější pozici
automobilový průmysl
Na Vysočině pracuje téměř 100 tisíc osob v průmyslu, což představuje 40% podíl na celkové zaměstnanosti v kraji. Nejvýznamnějším průmyslovým oborem na Vysočině je automobilový
průmysl. Jedná se téměř výhradně o produkci komponent pro
výrobu automobilů. Nejvýznamnějším zaměstnavatelem v kraji
je společnost BOSCH DIESEL (výroba komponentů pro dieselové motory automobilů), ve které pracuje 6,2 tis. osob. Velmi významné zastoupení má v kraji odvětví zpracování kovů. Více než
10% podíl na zaměstnanosti v průmyslu u nás vykazuje ještě potravinářský a strojírenský průmysl.
Mezi průmyslové obory, které na Vysočině v posledních letech
vykazovaly růst zaměstnanosti, patří krom již zmíněného automobilového a kovozpracujícího průmyslu také produkce výrobků
z plastů a zpracování dřeva. Naopak u některých tradičních odvětví došlo k poklesu objemu výroby a propouštění zaměstnanců.
Zde se jedná především o sklářský, kožedělný, textilní a oděvní
průmysl.
Odvětvová struktura průmyslu kraje Vysočina podle počtu
pracovníků
Odvětví zpracovatelského
průmyslu

Podíl na celkovém počtu
pracovníků ve zpracovatelském průmyslu

Automobilový

19,0 %

Kovozpracující

18,1 %

Potravinářský

10,9 %

Strojírenský

10,8 %

Elektrotechnický

7,8 %

Textilní a oděvní

6,8 %

Dřevozpracující

5,9 %

Chemický a plastikářský

4,9 %

Sklářský a stavebních hmot

3,5 %

Paliv a energetiky

3,4 %

Nábytkářský

2,5 %

Kožedělný

2,1 %

Papírenský a polygrafický

1,9 %

Ostatní zpracovatelský

2,3 %

Zdroj dat: Databáze průmyslových podniků a jejich provozoven
v kraji Vysočina. Krajský úřad kraje Vysočina.; Registr ekonomických subjektů k 31. 12. 2007, ČSÚ Praha, 2008.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Místní referendum
V částce 53/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 5. 2008
byl pod č. 169 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 22/ 2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů, ve znění
zákona č. 234/ 2006 Sb., zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon snižuje hranici účasti
nutnou pro platnost místního
referenda; jeho výsledek bude
závazný, hlasovala-li pro něj
nadpoloviční většina oprávněných osob, jež se místního
referenda zúčastnily, a nově
alespoň 25 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 7. 2008.
Povolování staveb
V částce 62/2008 Sbírky zákonů vydané dne 3. 6. 2008
byl pod č. 191 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 183/ 2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
Zákon zjednodušuje umisťování staveb v nezastavěném
území obcí, jež nemají územní plán, a rovněž povolování
souboru staveb. Novela stavebního zákona dále ruší povinnost pořídit nové územní plány
do 5 let.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Vodoprávní povolení
V částce 57/2008 Sbírky zákonů vydané dne 28. 5. 2008 byl
pod č. 180 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 20/ 2004 Sb., jímž se mění
zákon č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zá kon č. 239/2000 Sb.,
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o integrovaném záchranném
systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon prodlužuje platnost
existujících vodoprávních povolení, pokud byla podána žádost o nové povolení.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Ochrana proti povodním
V částce 57/2008 Sbírky zákonů
vydané dne 28. 5. 2008 byl pod
č. 181 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon usnadňuje vyvlastnění
pro realizaci protipovodňových
opatření.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 7. 2008 (část 1. 7. 2009).
Ochrana zvířat
V částce 57/2008 Sbírky zákonů vydané dne 28. 5. 2008
byl pod č. 182 publikován
zákon, jímž se mění zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 154/ 2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon zpřesňuje pravidla pro
přepravu zvířat, výkon státního veterinárního dozoru, obchodování se zvířaty, dodávání
malých množství výrobků z prvovýroby a pro farmové chovy.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 7. 2008.
Ekologická újma
V částce 53/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 5. 2008
byl pod č. 167 publikován zákon, o předcházení ekologické
újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů.

Zákon definuje ekologickou
újmu a dále stanovuje postup
při jejím odstraňování a způsob financování nápravy.
Zákon nabývá účinnosti dne
17. 8. 2008 (část 30. 4. 2011,
část 1. 1. 2013, část 1. 5. 2008).
Autorská pravidla
V částce 53/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 5. 2008
byl pod č. 168 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 121/ 2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona ruší výjimku
z placení autorských práv pro
ubytovací zařízení; dále ruší
podmínku sídla v ČR pro kolektivního správce práv.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Výměna řidičských
průkazů
V souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, podléhají povinné výměně řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 za nové, a to do konce roku
2010. Výměna řidičských průkazů se v kraji Vysočina vztahuje
ještě na 62 302 řidičů. Největší nápor se očekává v Jihlavě, Třebíči, Pelhřimově, Havlíčkově brodě a Žďáru nad Sázavou.
Výměna řidičských průkazů v kraji Vysočina – stav k 31. 3. 2008:
Obec s rozšířenou
působností

Počet ŘP zbývajících
k výměně

Bystřice nad Pernštejnem

2 288

Havlíčkův Brod

6 337

Humpolec

2 086

Chotěboř

2 876

Jihlava

13 565

Moravské Budějovice

2 714

Náměšť nad Oslavou

1 502

Nové Město na Moravě

2 365

Pacov

1 018

Pelhřimov

6 608

Světlá nad Sázavou

2 402

Telč

1 628

Třebíč

7 994

Velké Meziříčí

4 661

Žďár nad Sázavou

6 546

VYSOČINA celkem

62 302

Podrobnější informace získáte na obcích s rozšířenou působností,
případně na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu kraje Vysočina,
 Bartů Lumír, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 412, e-mail: bartu.l@kr-vysocina.cz.

číslo 7/2008
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Dotace EU
Dotace EU ve výši 1,5 miliardy korun na cestě k novým projektům regionu Jihovýchod
Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne 4. června 2008 doporučil 86 projektů k získání dotací Evropské unie
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to v celkové výši
schválených dotací 1 490 083 893 korun.
Jedná se o 82 projektů regionu Jihovýchod přijatých ve výzvě
o celkovém objemu finančních prostředků ve výši 2,593 mld. korun, resp. 1,753 mld. korun po odečtení alokací pro oblasti podpory, které měly uzávěrku až 31. 3. 2008 (3.2 a 3.3); úspěšné
projekty z těchto dvou oblastí budou vyhlášeny 2. 7. 2008. Výzva
byla vyhlášena 17. 12. 2007 pro pět oblastí podpory:
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.4 Veřejné služby regionálního významu
Další čtyři projekty patří do kontinuální výzvy oblasti podpory
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury.
Výzva byla ukončena 29. 2. 2008, zaregistrováno bylo 188 projektů a požadavky na dotace překročily možnosti výzvy o 136 procent. Nejvyšší úspěšnost projektů je v oblasti 3.4 Veřejné služby
regionálního významu (93,75 procent) a v oblasti 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (85,7 procent). V kontinuální výzvě 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je 100%
úspěšnost.
Seznam příjemců dotací je zveřejněn na internetových stránkách úřadu: http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznamprijemcu.
Neúspěšní žadatelé mají možnost konzultovat svůj projekt
na Úřadu Regionální rady Jihovýchod a po odstranění nedostatků
svůj projekt znovu předložit k hodnocení. Informace lze rovněž
získat na seminářích pořádaných Úřadem Regionální rady Jihovýchod a na jeho webových stránkách.
Další kolo výzvy k předkládání projektů žádajících o dotace bylo
vyhlášeno 5. května 2008. Projekty přijímá Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod do 7. července 2008 na svých
pracovištích v Brně (projekty pro Jihomoravský kraj) a v Jihlavě
(projekty pro kraj Vysočina). Výzvy v oblastech podpory 1.1, 3.1
a 3.4 jsou kontinuální.
POZNÁMKA:
Další projekty doporučené pro získání dotací z ROP Jihovýchod
schválí Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne
2. 7. 2008. Jedná se o projekty z oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek (obce s 5 000–49 999 obyvateli + Pohořelice a Židlochovice) a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
(obce nad 500 obyvatel). Tato výzva byla ukončena 31. 3. 2008.
V novém designu internetových stránek www.jihovychod.cz
snadno naleznete více informací.
 Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, 736 473 813, e-mail: maresova@jihovychod.cz
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Stanovisko Povodí Moravy
k nosnosti cyklostezek
na protipovodňových hrázích
Povodí Moravy, s. p., má a i do
budoucna bude mít vstřícný
přístup k budování a rozvíjení cyklistických tras, proto
touto cestou informuje o svém
přístupu při požadování vyšší nosnosti cyklostezek, které
budou budovány na korunách
protipovodňových hrází.
Údržba hrází s sebou nese nemalé finanční náklady, zvláště
pokud Povodí Moravy, s. p.,
spravuje více než polovinu
hrázových systémů v celé ČR.
V odůvodněných případech,
jakými jsou nutná provozní
údržba hráze a mimořádné situace, například povodňové
stavy nebo průchod ledových
ker, je nutný vjezd těžké techniky na tyto hráze, přičemž
může dojít k porušení jejího
povrhu. Za současného stavu
není velký problém rozježděnou korunu hráze či průlehy
sanovat. V případě vybudování
cyklostezek na korunách hrází

POZOR

může dojít ke zničení povrchu
cyklostezky a vyvolání dalších
nákladů na opravu koruny hráze. Uváděná nosnost konstrukce cyklostezky na 25 tun má
právě tyto případy minimalizovat. Protože tento požadavek
zvyšuje náklady na budování cyklostezek a může vést
k možným problémům s čerpáním dotačních fondů, netrvá
Povodí Moravy, s. p., na hodnotě nosnosti 25 tun. Tato
hodnota je ze strany Povodí
Moravy, s. p., pouze doporučená. Minimální požadovaná hodnota nosnosti cyklostezky je 3,5
tuny s tím, že v případě porušení cyklostezky, způsobené
potřebným vjezdem techniky,
musí nést náklady spojené s její
opravou provozovatel a správce
cyklostezky.
 Povodí Moravy, s. p., telefon: 541 637 111, e-mail: sekretariatgr@povodi.cz

ZMĚNA

Přemístění pracoviště Krajského
úřadu kraje Vysočina
v Třebíči
Od 3. července 2008 je detašované pracoviště Krajského
úřadu kraje Vysočina v Třebíči nově na adrese B. Václavka 59/ 11. Ve druhém nadzemním podlaží užívá krajský úřad
4 kanceláře – 205 a 207 odbor ekonomický, 211 odbor kontroly a 212 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství. E-mailové spojení na zaměstnance kraje pracoviště
v Třebíči zůstávají beze změny, telefonní spojení je následující odbor ekonomický 564 205 315–318, odbor kontroly 564
205 312–314, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství 564 205 310–311. Podrobnější informace a kontakty
naleznete na webových stránkách kraje Vysočina.
 Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz.

číslo 7/2008

O státní občanství požádalo
259 cizinců
Za posledních pět let požádalo prostřednictvím Krajského
úřadu kraje Vysočina o udělení státního občanství ČR
259 cizinců. Dalších 77 žádostí
je v současné době v řízení.
O nové státní občanství žádají
častěji ženy.
Od roku 2003 přijal Krajský
úřad kraje Vysočina celkem
259 žádostí cizinců o udělení
státního občanství ČR. Ministerstvo vnitra kladně vyřídilo
139 žádostí. Občanský průkaz
občana ČR tak získalo 51 mužů
a 88 žen. Ostatní žádosti byly
ministerstvem zamítnuty. Podání žádosti je však pouze začátkem celého řízení, které končí
složením státoobčanského slibu
do rukou tajemníka příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Jednodušší způsob nabytí státního občanství České republiky
mají někteří občané Slovenska.
Podle platných zákonů jim stačí učinit prohlášení. Následně
vystavené osvědčení o nabytí
státní občanství České republiky tímto způsobem od roku
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2003 získalo v našem regionu
74 slovenských státních občanů.
Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů,
v platném znění, umožňuje
osobám, které v důsledku
dvoustranných smluv o zamezení vzniku dvojího státního
občanství nebo v důsledku
propuštění ze státního svazku pozbyly státní občanství,
po splnění dalších zákonem
stanovených podmínek učinit
prohlášení o nabytí státního občanství České republiky. Tímto
způsobem státní občanství České republiky nabylo 38 osob.
Na Vysočině žilo podle informací Českého statistického
úřadu v roce 2006 více než
sedm tisíc cizinců, z toho třetina žen, nejčastěji pocházejících
z Ukrajiny nebo Slovenska.
 Ivana Schimmerová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 102, e-mail:
schimmerova.i@kr-vysocina.cz

Novinky v dopravním zpravodajství na krajském webu
Projekt dopravních informací kraje Vysočina od letošního
června poskytuje kromě souhrnných dopravních informací
z Vysočiny také aktuální přehled o stavu dálnice D1 vedoucí
přes náš region. Server Dopravní info tak nově poskytuje maximum dat o sjízdnosti krajských silnic a dálnice bez nutnosti
dalšího vyhledávání.
Krajskému dopravnímu zpravodajství je věnována vlastní administrovaná webová stránka. Změny na komunikacích omezující
plynulý provoz jsou zde dle charakteru označeny přímo v mapě
různými barvami. To vše je doplněno přehlednou a srozumitelnou
tabulkou s označením silnice, okresu, přesného úseku sinice, jejího stavu a termínu, po který je změna avizována. V zimním období jsou do databáze správcem komunikací – Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny – zadávány i údaje o sjízdnosti krajských
silnic.
Doplněná nabídka dopravních informací o stavu a sjízdnosti
dálnice D1 využívá Jednotného systému dopravních informací.
Informace z dálnice jsou tedy přímo od administrátora. Informace
o dopravě na území kraje Vysočina mají nyní řidiči i místní samosprávy k dispozici na jednom místě. Uživatelé služby Dopravní

info mají v současné době obdobně kvalitní informace jako např.
Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor. Jsou volně k dispozici
všem uživatelům internetu, médiím, privátním dopravním společnostem a všem dalším ostatním uživatelům.
Dopravní informace jsou přístupné z webových stránek kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz
pod bannerem Dopravní info, nebo můžete použít tento přímý
odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava.

V mapě jsou zobrazeny aktuální omezení dopravy.
 Ladislav Staněk, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail: stanek.l@kr-vysocina.cz

Nechybějí vaše akce v krajské
databázi?
Plánuje vaše obec či jakékoli
zájmové sdružení ve vašem
okolí zajímavou společenskou,
kulturní, sportovní, turistickou,
odbornou a vzdělávací akci
nebo program pro děti? Chcete,
aby o vašich aktivitách věděla
široká veřejnost? Využijte
osvědčené databáze akcí, kterou v současné době spravuje
příspěvková organizace kraje
Vysočina – Vysočina Tourism.

Pod touto ikonou, kterou naleznete na www.kr-vysocina.cz,
nebo www.region-vysocina.cz
se skrývá již zavedený turistický portál kraje Vysočina, který
nabízí návštěvníkům kromě
jiného zajímavé informace
o ubytování, zimních a letních
sportech, najdete zde tipy na
výlety včetně turistických cílů,

osvědčené výlety
a služby a také
odkaz AKCE.
Akce na Vysočině je veřejně přístupná databáze,
do které můžete
zadávat informace o svých akcích (pořádaných
městy, obcemi, spolky, školami…). Podmínkou přístupu
do systému pro zadávání a
editaci údajů je registrace.
Registrace vám také umožní
nechat si informace o akcích
zasílat e-mailem.
Z databáze akcí je v současné
době připravován pravidelný
sloupek Naše tipy, který najdete každý měsíc v novinách Kraj
Vysočina.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

číslo 7/2008
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 6. 2008 vyhlásilo čtyři nové grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu prevence kriminality, na obnovu místních částí obcí
a měst, na podporu vydávání edičních počinů o Vysočině a na odstraňování bariér pro zdravotně
postižené. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského
úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Prevence kriminality 2008 – 2 000 000 Kč – program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 08. 2008
Rozvoj vesnice 2008 – 10 000 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 08. 2008
Edice Vysočiny VI. – 2 000 000 Kč – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu
Vysočiny (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 08. 2008
Vysočina bez bariér 2008 – 4 000 000 Kč – program na podporu při odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území
kraje Vysočina (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Miroslav Brož, tel. 564 602 815, broz.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 08. 2008
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.

Pravidla soutěže o Polévku Vysočiny (s bramborem)
(Soutěž vyhlašovaná hejtmanem kraje Vysočina pro obce, které se účastní soutěže Vesnice roku 2008 kraje Vysočina)
Nová soutěž o Polévku Vysočiny bude probíhat odděleně od ostatních aktivit spojených s hodnocením krajského kola soutěže Vesnice roku 2008.
Pravidla:
1. Soutěž je určena pouze pro obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2008.
2. Recept přihlášený do soutěže musí být z kategorie polévek s využitím suroviny – brambor.
3. Konečná úprava receptu je na chuti a fantazii autora – hlavní přísady, ochucovadla a koření, zavářky…
4. Soutěž o nejlepší Polévku Vysočiny bude probíhat v předem určeném termínu (měsíc srpen) v prostorách Střední školy obchodu a služeb Jihlava. Škola dá k dispozici vybavení kuchyně, kraj Vysočina zajistí pro soutěžící požadované suroviny (speciality si mohou soutěžící přivést vlastní). Každou obec mohou při přípravě polévky reprezentovat nejvýše dva zástupci, kteří
budou mít maximálně 120 minut čistého času na přípravu cca 3 litrů přihlášené polévky.
5. Pokrm musí připravit osoby mající trvalé bydliště v obci přihlášené do soutěže Vesnice roku (nebo její místní části). Za tuto
skutečnost ručí podpisem přihlášky starosta obce.
6. Hodnocení polévek bude probíhat následně po jejich přípravě minimálně sedmičlennou hodnotící porotou, která si ze svého
středu volí před zahájením práce předsedu. Počet členů poroty bude vždy lichý.
7. Porota musí pokrm ochutnat a ohodnotit. Každý porotce individuálně hodnotí zejména:
a) vizuální podoba polévky – jíme i očima
b) chuť
c) originalita receptu
Každý porotce hodnotí polévku v rozsahu od 1 do 10 bodů (zisk 10 bodů nejlepší hodnocení). Polévky budou hodnoceny anonymně pod vylosovanými čísly. Vítězem se stává recept s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením.
8. Do soutěže může být za obec přihlášen pouze jeden recept na polévku.
9. Přihlášky do soutěže se přijímají do 10. července 2008 pouze listovní poštou na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova
ul. 57, 587 33 Jihlava, heslo: Polévka Vysočiny.
10. Vítěz soutěže o nejlepší Polévku Vysočiny bude zveřejněn po ukončení hodnocení. Hejtman kraje Vysočina nejlepší recept
představí v rámci slavnostního vyhlášení ceny Vesnice roku.
11. V případě vzniku jakékoliv nejasnosti nebo sporu se na pro všechny závazném řešení usnáší většinovým hlasováním porota.
Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda poroty.
Přihláška bude zveřejněna v měsíci květnu a červnu v krajském Zpravodaji a dále bude přístupná na www.kr-vysocina.cz.
Soutěž je považována za soutěž přátelskou a zcela dobrovolnou. Soutěž se koná pouze v případě doručení přihlášek více než šesti obcí.
Veškeré dotazy vztahující se k této soutěži zodpoví Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, telefon: 724
650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz.
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Příloha č. 1
Přihláška do soutěže Polévka Vysočiny 2008
Obec
Soutěžící zástupci obce

Jméno a příjmení:
Kontakt:
Jméno a příjmení:
Kontakt:

Název polévky
Recept

(zde prosím vložte recept včetně ingrediencí a popisu přípravy, všechny
suroviny prosím přepočtěte na přípravu 3 l polévky)

Přibližná doba přípravy polévky

Min.

Datum
Podpis statutárního zástupce obce, razítko obce

Poznámka

(zde je prostor pro jakýkoli vzkaz pořadatelům soutěže)

Přihlášku prosím odešlete nejpozději do 10. července 2008 na adresu: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33 Jihlava,
heslo: Polévka Vysočiny.
Veškeré dotazy vztahující se k této soutěži zodpoví Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
Přihlášené obci budou koncem července zaslány konkrétní termíny a organizační pokyny.

