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Mít zajištěnu kvalitní dopravu 
hromadnými dopravními pro-
středky do práce a z práce, do 
školy a ze školy, k lékaři a od 
lékaře, na nákup a zpět apod. je 
přáním většiny obyvatel přede-
vším těch menších obcí našeho 
kraje.

 situace do konce roku 2002
Do konce roku 2002 tomu bylo 
tak, že okresní úřad většinou po 
diskusích s obcemi rozhodoval 
o tom, které spoje budou doto-
vány státem prostřednictvím 
rozpočtu okresního úřadu (tzv. 
základní dopravní obslužnost 
- ZDO) a které nikoliv (tzv. 
ostatní dopravní obslužnost - 
ODO - byla dotována obcemi).
 každý okres jinak

Nikoho z vás nepřekvapí, že 
v každém okrese se obce přede-
vším v oblasti autobusové dopra-
vy dohodly s okresním úřadem 
jinak. To znamená, že v každém 
okrese byl dotován jiný rozsah 
(počet) spojů státem a jiný ob-
cemi. Jinými slovy to také zna-
mená, že v každém okrese platili 
občané prostřednictvím rozpoč-

Dopravní obslužnost na Vysočině
a způsob jejího financování

tů obcí na zabezpečení autobusové 
dopravy rozdílné částky, které byly 
navíc vybírány od obcí v každém 
z okresů podle odlišných pravidel. 
 jízdní řády stanoveny bez 

kraje
Aby to na začátku roku 2003 bylo 
pro kraje a obce ještě složitější, 
bylo vše našimi zákonodárci nasta-
veno tak „šikovně“, že po schvále-
ní jízdních řádů na konci roku 
2002 (bez účasti zástupců kraje) 
je nyní na kraji, aby v roce 2003 
stanovil rozsah základní dopravní 
obslužnosti a následně vybrané 
spoje ze svého rozpočtu dotoval.
Vzhledem k platným jízdním řá-
dům a omezeným finančním pro-
středkům zůstal kraji pouze malý 
manévrovací prostor něco měnit 
a ovlivňovat.
 bez velkých změn

Aby se celý systém dopravní ob-
služnosti nerozpadl nebude prav-
děpodobně možné v roce 2003 
udělat z úrovně kraje více než:
1) Pro první jeden až dva měsíce 
(leden, únor) akceptovat a z roz-
počtu kraje financovat současný již 
na konci roku 2002 bez účasti kraje 
nastavený rozsah základní doprav-

ní obslužnosti v jednotlivých 
okresech (odpovídá roku 2002).
2) Od začátku března potom 
převzít dotování některých 
spojů dosud dotovaných ob-
cemi z rozpočtu kraje, a tak 
alespoň částečně meziokresně 
narovnat financování do-
pravní obslužnosti v kraji. 
Tento druhý krok by přinesl 
ve svém důsledku i určitou 
úlevu rozpočtům některých 
obcí a mikroregionů, které 
dnes na dopravní obslužnost 
v rámci kraje nejvíce doplácejí.
 studie optimalizace

Pro rok 2004 je potom třeba 
v předstihu ve spolupráci s ob-
cemi, tedy s vámi, připravit 
nový průhledný a efektivní 
systém financování dopravní 
obslužnosti. K tomuto účelu 
byla také již zadána studie 
dopravní obslužnosti pro kraj 
Vysočina, která bude základ-
ním podkladovým materiálem 
pro přípravu návrhu na rozsah, 
organizační zajištění a financo-
vání základní dopravní obsluž-
nosti v kraji Vysočina v roce 
2004.
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NEPRODEJNÉ

 základní dopravní obslužnost ZDO
Dle zákona o silniční dopravě jde o  zajištění přiměřené dopravy - především do škol, úřadů, 
k soudům, do zdravotnických zařízení a do zaměstnání včetně dopravy zpět. Protože některé 
spoje nejezdí plně obsazeny cestujícími, je jejich provozování ztrátové. Tato tzv. prokazatelná 
ztráta představuje rozdíl mezi náklady na provozování spoje a dosaženými tržbami z jízdného. 
Do konce roku 2002 hradil ztráty z provozování těchto spojů okresní úřad, který k tomuto obdr-
žel prostředky ze státního rozpočtu. Od ledna tohoto roku připadá tato kompetence kraji, resp. 
krajskému úřadu. Okresní úřad také do konce roku 2002 určoval, které spoje budou provozovány 
v rámci ZDO, nyní rozsah ZDO dle zákona o krajích stanovuje zastupitelstvo kraje.
 ostatní dopravní obslužnost (ODO)

Zajištění dopravních potřeb obce nad rámec ZDO. Sjednání provozování spojů v rámci ODO je 
pravomocí obce. Obec uzavírá smlouvu s dopravcem a hradí ze svého rozpočtu ztrátu  vzniklou 
dopravci.
 koncepce ZDO pro rok 2003

Snahou bude částečně narovnat meziokresní rozdíly v rozsahu ZDO. Proto byla ZDO rozděle-
na do následujících časových úseků (spoje v pracovních dnech s příjezdem do 6.00 hod., spoje 
v prac. dnech s příj. od 6.00 do 8.00,  spoje v prac. dnech provozované mezi 8.00–15.30, spoje 
v prac. dnech s odjezdem po 15.30–18.30 hod., spoje v prac. dnech s odj. po 18.30 hod., spoje pro-
vozované o sobotách, spoje provozované o nedělích a svátcích). Každý tento úsek je posuzován 
samostatně.

Základní dopravní obslužnost - východiska



Rok 2003 přinesl samospráv-
ným územním celkům kromě 
řady nových správních agend, 
zděděných po zaniklých okres-
ních úřadech, také novou úpravu 
práv a povinností jejich úřední-
ků. Které změny lze považovat 
za nejdůležitější?
 dvojí režim

Pro praxi územních samo-
správných celků po 1. 1. 2003 
znamená účinnost zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů 
(dále jen zákon o úřednících) 
především vznik dvou kategorií 
zaměstnanců s odlišnými právy 
a povinnostmi v pracovněpráv-
ních vztazích. Zatímco pracov-
něprávní vztahy zaměstnanců, 
kteří nejsou úředníky podle 
zákona o úřednících, upravuje 
stejně jako dosud zákoník práce 
(dále jen ZP), na pracovněprávní 
vztahy úředníků se ZP vztahuje 
pouze podpůrně (dovolená, 
pracovní doba apod.), pokud 
nejsou s ohledem na specifičnost 
výkonu veřejné správy upraveny 
zákonem o úřednících. 
 vzdělávání úředníků

Vzdělávání úředníků je v zákoně 
o úřednících upraveno velmi 
podrobně a lze říci, že tvoří jeho 
podstatnou část. Ne nadarmo 
je zákon o úřednících často na-
zýván „zákonem o vzdělávání 
úředníků“. 

Zcela nově je zde zakotvena 
povinnost územního samospráv-
ného celku zajistit úředníkům 
prohlubování kvalifikace podle 
plánu vzdělávání, který zahrnuje 
jak rozsah vzdělávání (18 pracov-
ních dnů po dobu následujících 3 
let), tak i jeho časový rozvrh.
Vedoucí úředníci jsou povinni 
zúčastnit se zvláštního vzdělá-
vání, které je jim určeno. S tím 
souvisí i další povinnost vedou-
cích úředníků: setrvat v pra-
covním poměru k územnímu 
samosprávnému celku po dobu 
3 let po ukončení tohoto vzdě-
lání. Pokud dojde k rozvázání 
pracovního poměru úředníkem 
dříve (z jiných než zdravotních 
důvodů), musí úředník poměrnou 
část nákladů na vzdělání územní-
mu samosprávnému celku vrátit. 
V těchto případech neuzavírá 
územní samosprávný celek s ve-
doucím úředníkem kvalifikační 
dohodu, neboť zákonná úprava 
obsažená v zákoně o úřednících 
dohodu o zvýšení nebo prohlou-
bení kvalifikace podle § 143 ZP 
nahrazuje.
 předpoklady pro výkon prá-

ce a povinnost k převedení na 
jinou práci
Zvýšená ochrana poskytovaná 
pracovněprávním vztahům úřed-
níků a specifičnost veřejné sprá-
vy umožňuje vyžadovat při vzni-
ku pracovního poměru splnění 
některých předpokladů, jejichž 

splnění ZP nevyžaduje. Důležité 
je, že v zákoně vyjmenované 
předpoklady musí úředník splňo-
vat po celou dobu své správní čin-
nosti. Jinými slovy, pokud v prů-
běhu trvání pracovního poměru 
úředník např. přestane splňovat 
předpoklad bezúhonnosti, musí 
(ZP zná jen možnost převést) jej 
zaměstnavatel převést na jinou 
práci, která splnění předpokladu 
bezúhonnosti nevyžaduje, a to na 
dobu do pravomocného skončení 
trestního řízení. Pokud takovou 
práci zaměstnavatel nemá nebo 
ji úředník odmítne vykonávat, 
vznikl výpovědní důvod podle § 
46 odst. 1 písm. e) ZP (nedostatek 
předpokladů pro výkon práce).
Samozřejmě rozšířený výčet 
předpokladů stanoví zákon 
o úřednících pro vedoucí úřední-
ky. K předpokladům pro výkon 
práce úředníkem tu přistupují 
ještě předpoklady stanovené lus-
tračním zákonem.
Vedoucí úřadu musí splňovat 
kromě předpokladů stanovených 
pro vedoucí úředníky navíc ještě 
podmínku nejméně tříleté praxe 
správních činností v pracovním 
poměru k územnímu samospráv-
nému celku nebo státní správy 
v pracovním nebo služebním 
poměru ke státu nebo vedoucího 
zaměstnance.
 zveřejnění volného pracovní-

ho místa a pracovní poměr na 
dobu určitou

Zákon o úřednících ukládá územ-
nímu samosprávnému celku po-
vinnost zveřejňovat volná místa 
úředníků. Jedinou výjimkou, kdy 
výzva není podmínkou uzavření 
pracovního poměru, je pracovní 
poměr na dobu určitou, a to pou-
ze v případech uvedených v § 6, 
nikoli tedy v případě vedoucího 
úřadu, vedoucích úředníků nebo 
úředníků zařazených do krajské-
ho úřadu, Magistrátu hlavního 
města Prahy, obecního úřadu 
s rozšířenou působností nebo 
pověřeného obecního úřadu. 
Zatímco podle § 30 ZP lze (až na 
výjimky) s „neúředníky“ sjednat 
pracovní poměr na dobu určitou, 
v případě úředníků je možné 
k této formě pracovního poměru 
přistoupit jen výjimečně, existu-
je-li důvod spočívající v potřebě 
zajistit časově omezenou správní 
činnost nebo nahradit dočasně 
nepřítomného úředníka. I v těch-
to případech je bezpodmínečně 
nutné uvést v pracovní smlouvě 
na dobu určitou důvod, pro který 
nebyl sjednán pracovní poměr na 
dobu neurčitou, jinak vzniká pra-
covní poměr na dobu neurčitou. 
 výběrové řízení

Jako nová povinnost územního 
samosprávného celku a současně 
nová podmínka vzniku pracov-
ního poměru je zákonem o úřed-
nících zaváděno výběrové řízení 
pro široké spektrum funkcí. 
V praxi to znamená, že bez vý-

Zákon o úřednících územních
samosprávných celků přinesl řadu změn

Kdy bude rozsah ZDO projednáván?
Rozsah ZDO v roce 2003 nebyl dosud zastupitelstvem stanoven, předpokládá se, že bude zastupitelstvem kraje projednán dne 18. 2. 2003.
Jaké prostředky jsou pro financování ZDO k dispozici?
Protože kraj má k dispozici více prostředků  ze státního rozpočtu pro hrazení prokazatelných ztrát, než měly v souč-
tu jednotlivé okresní úřady, má zájem rozsah ZDO oproti stavu v r. 2002 rozšířit. Ze státního rozpočtu bude kraji v ro-
ce 2003 poskytnuto 197 mil. Kč na úhradu prokazatelných ztrát v autobusové dopravě. Kraj tedy řeší otázku, které spo-
je dále zahrnout do ZDO. Z nespočtu zvažovaných variant se jako nejvhodnější jeví cesta rozšířit  ZDO o vybrané spoje momentálně 
zahrnuté v systému ODO. V systému ODO jsou nyní pouze spoje nutné pro život obcí, pokud by opravdu nebyly nutné, obce by jejich 
ztrátu nehradily. Pokud kraj část těchto spojů zařadí do ZDO a bude hradit jejich ztrátu, významně tak odlehčí rozpočtům obcí. Zavá-
dění zcela nových spojů by nebylo účelné, za dnešní poptávky po přepravě by byly pravděpodobně velmi málo využívány cestujícími. 
Jaký je výhled do budoucna? 
Zde popsaný návrh řešení bude pravděpodobně pouze dočasný. Kraj má zájem systém ZDO nadále vylepšovat, a proto zadal zpracování 
komplexní studie optimalizace dopravní obslužnosti, jejíž výsledky budou podkladem k dalším změnám v systému veřejné osobní dopravy.

 Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana kraje Vysočina,
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz, www.vystrcil.cz

 Zdeněk Šálek, odbor dopravy a silničního hospodářství,
telefon: 564 602 235, e-mail: salek.z@kr-vysocina.cz
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běrového řízení nemůže vznik-
nout pracovní poměr vedoucímu 
úřadu, vedoucímu úředníkovi, 
ale ani žádnému úředníkovi 
zařazenému do krajského úřadu, 
Magistrátu HMP, obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností, 
pověřeného obecního úřadu, 
úřadu městského obvodu nebo 
městské části, kterému je svěřen 
výkon přenesené působnosti. 
Nebo naopak bez výběrového 
řízení se při vzniku pracovního 
poměru obejde pouze úředník 
v obci, která nemá rozšířenou 
působnost a není ani pověřenou 
obcí, a snad i úředník, jemuž je 
svěřen výkon výlučně samostat-
né působnosti.
Konečné rozhodnutí o výběru je 
v kompetenci hejtmana, primá-
tora, starosty (výběr vedoucích 
úřadů), rady územního samo-
správného celku (výběr vedou-

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových (dále jen „znečišťovatel“), je povinna platit poplatek za 
znečištění a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (dále jen „vodní zá-
kon“). Znečišťovatelem se rozumí např. obce, popř. jejich územně oddělená a samostatně odkanalizovaná část, areál průmyslového podniku 
aj. Poplatek za znečištění je znečišťovatel povinen platit, jestliže jím vypouštěné odpadní vody překročí v příslušném ukazateli znečištění 
zároveň hmotnostní a koncentrační limit zpoplatnění podle přílohy č. 2 vodního zákona. Poplatek z objemu je znečišťovatel povinen platit, 
jestliže objem jím vypouštěných odpadních vod překročí za kalendářní rok 30 000 m3. Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující 
kalendářní rok je znečišťovatel povinen předložit vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství) poplatkové hlášení nejpozději do 15. října běžného roku, v němž vypočte výši záloh. Dále je znečišťovatel povinen do 15. 
února běžného roku předložit poplatkové přiznání za uplynulý kalendářní rok, v němž uvede skutečné údaje. Vzor poplatkového hlášení/
přiznání je uveden ve vyhlášce MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Kontaktním pracovníkem na řešení výše uvedené problematiky pro území celého kraje Vysočina je Radek Zvolánek, odbor lesního 
a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.

Příspěvky na hospodaření v lesích
Od začátku roku 2003 jsou ve městech Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou zřízena detašovaná pracoviště Krajského 
úřadu kraje Vysočina. Mezi odbory, které pracují na těchto detašovaných pracovištích, patří i odbor lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství. Občané zde mohou v úřední dny podávat žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Upozorňujeme ža-
datele o finanční příspěvky na hospodaření v lesích, že na práce, které byly ukončeny do 31. 12. 2002, musí být použity tiskopisy platné pro 
rok 2002. Na práce ukončené v letošním roce je nutno použít tiskopisy pro rok 2003. V Jihlavě bude tato agenda zajištěna přímo odborem 
lesního a vodního hospodářství a zemědělství v budově krajského úřadu. Zalesňování zemědělské půdy není v kompetenci krajského úřadu, 
ale spadá do kompetence příslušných zemědělských agentur Ministerstva zemědělství ČR.
Kontaktními pracovníky na řešení výše uvedené problematiky jsou pracovníci na detašovaných pracovištích a dále pracovníci v sídle 
krajského úřadu na ulici Žižkova 57, kde se lze obrátit na Ivanu Teplou, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 
564 602 263, e-mail: tepla.i@kr-vysocina.cz.

 Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 204, e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz

Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství

cích úředníků), vedoucího úřadu 
(výběr ostatních úředníků).
 odvolání z funkce

Na rozdíl od zaměstnanců, jejichž 
pracovněprávní vztahy se řídí ZP, 
a tedy mohou být odvoláni bez 
uvedení důvodů, vedoucí úřadu 
a vedoucí úředníci mohou být 
odvoláni jen z některého z dů-
vodů uvedených v § 10 zákona 
o úřednících, přičemž tento dů-
vod musí být v odvolání výslovně 
uveden. Pokud odvolaný úředník 
s důvodem uvedeným v odvolání 
nesouhlasí nebo byl-li odvolán 
bez uvedení důvodu, může se 
s návrhem na neplatnost odvolání 
obrátit na příslušný soud.
 pracovní pohotovost

Také pracovní pohotovost upra-
vuje zákon o úřednících odchyl-
ně od ZP. Především z důvodu 
zájmu zajištění výkonu veřejné 
správy při vyhlášení krizového 

stavu podle § 2 písm. c zákona 
č. 240/2000 Sb., krizový zákon, 
upravuje nový zákon možnost 
územního samosprávného cel-
ku pracovní pohotovost na pra-
covišti nebo na jiném místě úřed-
níkovi nařídit (bez předchozí 
dohody).
 výdělečná činnost úředníků

Zákon o úřednících umožňuje 
úředníkům vykonávat jinou vý-
dělečnou činnost, ale jen se sou-
hlasem územního samospráv-
ného celku. Absence takového 
souhlasu, event. nerespektování 
pokynu zaměstnavatele k ukon-
čení výdělečné činnosti lze 
považovat za porušení pracovní 
kázně. Existují ovšem činnosti 
(vědecká, pedagogická, publicis-
tická, správa vlastního majetku), 
jejichž výčet je uveden v zákoně 
o úřednících a u nichž nemusí 
úředník o souhlas žádat.

Úředník nemůže být členem 
řídicího, dozorčího nebo kont-
rolního orgánu právnické osoby, 
jejímž předmětem činnosti je 
podnikání. Do uvedených orgánů 
však může být vyslán územním 
samosprávným celkem. Pak mu 
ovšem nenáleží za tuto činnost 
odměna.
 rovné zastoupení mužů a žen

Závěrem nelze opomenout úpra-
vu rovného zastoupení mužů 
a žen v pracovněprávních vzta-
zích. V této otázce totiž zákon 
o úřednících předběhl ZP, a ne-
jen ZP, neboť jako úplně první 
právní předpis v našem právním 
řádu upravuje možnost přijímání 
vyrovnávacích opatření.

 Eva Šarapatková, odbor 
sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail:
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz
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V řadě vydávání propagačních 
materiálů pro podporu cestov-
ního ruchu zahájil kraj Vysoči-
na letošní rok svou publikační 
činnost vydáním prvního mate-
riálu Historická města Vysočiny. 
Publikace zavede čtenáře pro-
střednictvím velkého množství 
barevných fotografií do 33 měst 
našeho kraje. Seznamuje nejen 
s historií a pamětihodnostmi 
jednotlivých měst, ale prezen-
tuje i významné kulturní akce 

a zprostředkovává kontakty na 
muzea, galerie, zámky, hrady 
a v neposlední řadě i na spor-
toviště. Tato publikace vyšla 
v české a německé verzi. V brz-
ké době plánujeme též vydání 
materiálu v jazyce anglickém.
Následoval další s názvem 
Kouzlo přírody. Ten provází tu-
ristu od chráněných krajinných 
oblastí po přírodní rezervace 
nebo přírodní parky kraje Vy-
sočina. Nezapomíná na naučné 

Kraj Vysočina vydal nové 
propagační materiály

Dovolte nám, abychom se na 
vás, starosty a starostky a čle-
ny zastupitelstev měst a obcí, 
obrátili s upozorněním na nové 
povinnosti, které se objevily 
v souvislosti s přívalem nové le-
gislativy. Chápeme, že tato první 
věta může způsobit vaši nechuť 
číst další řádky, ale bohužel i na 
tomto místě je třeba konstatovat 
ono okřídlené „neznalost zákona 
neomlouvá“.
V celém balíku zákonů, které 
v posledním období ovlivnily 
vaši práci, má důležité místo 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanč-
ní kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole). 
Tento zákon, velmi zjednodu-
šeně řečeno, přináší vedle celé 
řady povinností i povinnost za-
bezpečit tzv. finanční kontrolu, 
tedy kontrolu hospodaření s ve-
řejnými prostředky. V této sou-
vislosti ukládá obcím zpracování 
„zprávy o výsledcích finančních 
kontrol“ za rok 2002, což blíže 
vysvětluje prováděcí Vyhláška č. 
64/2002 Sb. v paragrafu 28 a 29. 
Teď by asi bylo nejvhodnější 
popsat vám velmi stručně, co 
to konkrétně znamená a „co že 
to zase budeme po vás chtít“. 
Ale bohužel v tomto okamžiku 
se neobejdete bez příslušné 
vyhlášky a zákona. Budete mu-
set nalistovat zejména přílohy 

k výše zmiňované vyhlášce, a to 
přílohu č. 1, 2 a 4. Prováděcí vy-
hláška dokonce počítá s tím, že 
tyto zprávy budete předkládat 
příslušnému krajskému úřadu 
nejen v písemném vyhotovení, 
ale i v elektronické podobě. 
Ministerstvu financí se ale ne-
podařilo včas spustit programové 
vybavení, nemluvě o tom, že 
zřejmě nemělo reálné informace 
o vybavení všech obcí počítači 
a internetem.
Z toho vyplývá, alespoň podle 
názoru odborné veřejnosti, tento 
závěr: celý zákon prochází ob-
dobím, kdy se hledají správné, 
ale zároveň co nejjednodušší 
cesty k naplnění jeho ustanovení 
a k jejich zavedení do praxe. Po-
chopitelně to vše se snahou mi-
nimalizovat nadbytečnou admi-
nistrativu, splnit náročné po-
žadavky, vyplývající z našeho 
případného budoucího členství 
v Evropské unii, a zabezpečit 
průhlednost a efektivnost veřej-
ných financí.
Nezapomeňte proto, že do 
10. února je třeba splnit po-
vinnosti vyplývající z tohoto 
zákona – předat na krajský 
úřad „zprávu o výsledcích fi-
nančních kontrol“.

 Eva Janoušková, útvar inter-
ního auditu, 
telefon: 564 602 150, e-mail: 
janouskova.e@kr-vysocina.cz

Neznalost zákona
neomlouvá

Informace

Přehled termínů jarních prázdnin 
V roce 2003 budou jarní prázdniny poprvé pro všechny okresy 
kraje Vysočina v jednotném termínu. Termín jarních prázdnin 
je stanoven od 10. do 16. 2. 2003. Současně s krajem Vysočina 
má jarní prázdniny část města Praha. 
V sousedních krajích mají školy prázdniny v následujících 
termínech:
Jihočeský kraj 3.–9. 2.
Pardubický kraj 17.–23. 2.
Středočeský kraj 24. 2.–2. 3.
Jihomoravský kraj 3.–9. 3. 
Termíny prázdnin stanovuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vyhláškou č. 362/1991 Sb., o organizaci školní-
ho roku v základních školách, středních školách a speciálních 
školách, ve znění pozdějších úprav. 

Pro školní rok 2003/2004 by měly být jarní prázdniny 
v kraji Vysočina v období od 2. do 8. února 2004. V současné 
době je však v připomínkovém řízení novela výše uvedené 
vyhlášky, která předpokládá návrat k vyhlašování termínů 
jarních prázdnin opět po jednotlivých okresech. Zástupci kraje 
Vysočina v  připomínkovém řízení vyslovili s připravovanou 
novelou a se změnou termínů nespokojenost. Jako hlavní dů-
vod uvádějí nevhodnost různých termínů jarních prázdnin pro 
rodiče, jejichž děti studují na školách v různých okresech kra-
je, a nemožnost zajištění kvalitní dopravní obslužnosti. 

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

Zapojte se do rozhodování
o věcech veřejných

Centrum pro komunitní práci Praha vám za podpory britského 
velvyslanectví nabízí vzdělávací program Jak zapojit veřej-
nost do plánování, rozvoje a rozhodování v obcích, městech 
a krajích. Program je určen především voleným představite-
lům územních samosprávných celků a úředníkům, učitelům 
a studentům zejména oboru veřejná správa a podnikatelům. 
Pro každou ze tří cílových skupin je připraven speciální kurz 
odpovídající profesnímu zaměření účastníků. Místem konání 
vzdělávacího programu je hotel Horizont v Říčanech u Prahy. 
Kurzy se uskuteční v následujících termínech: 19.–21. 3. 2003 
pro představitele veřejné správy, 21.–23. 3. 2003 pro učitele 
a studenty, 24.–26. 3. 2003 pro podnikatele
Organizátor hradí účastníkům kurzovné, ubytování a stravu. 
Pouze náklady na dopravu si hradí účastníci sami. Každý kurz 
má kapacitu 25 účastníků. Přihlášky budou registrovány v do-
šlém pořadí.
Přihlášky a bližší informace je možno získat na adrese:
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

 Josef Makoč, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnos-
tenského úřadu,
telefon: 564 602 107, e-mail: makoc.j@kr-vysocina.cz
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stezky, které územím vedou, 
a pro příjemný rozhled po kra-
jině nabízí seznam rozhleden. 
V budoucnu bude následovat 
také vydání materiálu v němec-
ké mutaci.
Města našeho kraje od nás ob-
drží oba propagační materiály. 
Jsme připraveni reagovat na 
objednávky jednotlivých měst, 
která mají možnost zajistit si 
tím dostatečný počet výtisků ve 
svých informačních centrech. 
Novinkou jsou také malé bro-
žurky, které popisují výlety 

Odbor kultury a památkové péče 
Krajského úřadu kraje Vysočina 
vykonává v přenesené působnos-
ti státní správu v oblasti archeo-
logie, a to na základě zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové 
péči (ve znění pozdějších změn): 
– rozhoduje o povinnosti vlast-
níka (správce, uživatele) nemo-
vitosti strpět provedení archeo-
logického výzkumu a o podmín-
kách jeho provedení
– poskytuje odměnu a stanovuje 
a poskytuje náhradu nákladů ná-
lezcům archeologických nálezů
– rozhoduje o náhradě za majet-
kovou újmu při provádění arche-
ologických výzkumů
– určuje krajskou organizaci, kte-
rá pečuje o archeologické nálezy 
prohlášené za kulturní památky.
Archeologické výzkumy mohou 
provádět Archeologický ústav 
Akademie věd České republiky 
a dále právnické osoby s povole-
ním Ministerstva kultury České 
republiky, které splňují pro vý-
kon této činnosti potřebné před-
poklady (oprávněné organizace). 
Má-li se provádět stavební čin-
nost na území s archeologickými 
nálezy, jsou stavebníci povinni 
již od doby přípravy stavby 
tento záměr oznámit Archeolo-
gickému ústavu a umožnit jemu 
nebo jinému subjektu s opráv-
něním provádět archeologické 
výzkumy provést na dotčeném 
území záchranný archeologický 
výzkum. 
Je-li stavebníkem právnická nebo 
fyzická osoba, při jejímž podni-
kání vznikla nutnost záchranné-

ho archeologického výzkumu, 
hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento 
stavebník; jinak hradí náklady 
subjekt provádějící archeologic-
ký výzkum. 
Pro zajištění archeologického vý-
zkumu se dává přednost uzavření 
smlouvy o provedení archeolo-
gického výzkumu mezi investo-
rem a oprávněnou osobou. Nedo-
jde-li k dohodě, rozhodne krajský 
úřad o povinnostech vlastníka 
(správce, uživatele) nemovitosti 
strpět provedení archeologických 
výzkumů a o podmínkách, za 
nichž mohou být archeologické 
výzkumy provedeny. 
Je-li vlastník (správce, uživatel) 
nemovitosti nebo jiného majet-
ku prováděním archeologického 
výzkumu nebo opatřeními na 
ochranu archeologického nálezu 
podstatně omezen v běžném uží-
vání nemovitosti nebo jiného ma-
jetku, má právo, aby mu Arche-
ologický ústav nebo oprávněná 
organizace poskytly přiměřenou 
jednorázovou náhradu. 
Po ukončení prací jsou Arche-
ologický ústav nebo oprávněná 
organizace povinny uvést 
nemovitost nebo jiný majetek 
do předešlého stavu. Není-li to 
možné nebo hospodářsky účelné, 
má vlastník (správce, uživatel) 
nemovitosti nebo jiného majetku 
právo na peněžitou náhradu. 
Právo na náhradu za majet-
kovou újmu je třeba uplatnit 
u Archeologického ústavu nebo 
u oprávněné organizace do šesti 
měsíců od ukončení archeologic-

kého výzkumu nebo od ukončení 
opatření na ochranu archeologic-
kého nálezu, jinak právo zaniká. 
Nedojde-li k dohodě, rozhoduje 
o náhradě a její výši krajský 
úřad. 
Archeologickým nálezem je po-
dle zákona č. 20/1987 Sb., o stát-
ní památkové péči, věc (nebo 
soubor věcí), která je dokladem 
nebo pozůstatkem života člověka 
a jeho činnosti od počátku jeho 
vývoje do novověku a zachovala 
se zpravidla pod zemí. 
Náhodný archeologický nález, 
tj. nález, který nebyl učiněn 
při provádění archeologických 
výzkumů, je třeba oznámit Ar-
cheologickému ústavu nebo nej-
bližšímu muzeu, a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím obce, v je-
jímž územním obvodu k nálezu 
došlo, nejpozději do druhého dne 
po nálezu.
Archeologický nález i naleziště 
musí být ponechány beze změn 
až do prohlídky Archeologickým 
ústavem nebo muzeem, nejméně 
však po dobu pěti pracovních 
dnů po učiněném oznámení. 
Nálezce má při náhodném ar-
cheologickém nálezu právo na 
odměnu, kterou mu poskytne 
krajský úřad, a to do výše ceny 
materiálu, je-li nález zhotoven 
z drahých nebo jiných cenných 
materiálů, v ostatních přípa-
dech až do výše deseti procent 
kulturně historické hodnoty ar-
cheologického nálezu určené na 
základě odborného posudku. 
Nálezce má právo na náhradu 
nutných nákladů, které mu 

Výkon státní správy v oblasti archeologie
vznikly v souvislosti s archeo-
logickým nálezem. O náhradě 
rozhodne a náhradu poskytne 
krajský úřad. 
Veškeré movité archeologické 
nálezy jsou státním majetkem 
a ukládají se zpravidla do muzeí. 
O archeologických nálezech, 
k nimž dojde v souvislosti s pří-
pravou nebo prováděním stavby, 
platí zvláštní úprava obsažená 
v ust. § 127  stavebního zákona.
Archeologický nález učiněný 
při přípravě nebo provádění sta-
vebních nebo jiných prací podle 
stavebního zákona (např. terénní 
úpravy) je povinen stavebník 
a osoba provádějící stavbu ohlásit 
stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče, popřípadě ar-
cheologickému ústavu, a učinit 
nezbytná opatření, aby nález 
nebyl poškozen nebo zničen. 
Z důvodu archeologického nále-
zu může stavební úřad změnit 
nebo zrušit vydané stavební po-
volení nebo dodatečné povolení 
stavby, jestliže význam nálezu 
potvrdí Ministerstvo kultury, 
které současně rozhodne, jak 
budou stavebníkovi uhrazeny 
prokázané náklady a ztráty 
vzniklé v souvislosti se změnou 
nebo zrušením vydaného staveb-
ního povolení v souvislosti s pro-
dloužením doby výstavby nebo 
z důvodu nařízeného zvláštního 
režimu výstavby.

 Jana Plotová, odbor kultury 
a památkové péče
telefon: 564 602 358, e-mail:
plotova.j@kr-vysocina.cz

do nejzajímavějších míst kraje. 
Dosud bylo vydáno patnáct 
různých druhů tras jak pro pěší 
turisty, tak pro cykloturisty 
nebo pro ty, kteří si na výlet 
zajedou autem. V budoucnu 
budeme nabídku těchto výletů 
průběžně doplňovat a roz-
šiřovat. Tyto tiskoviny lze 
distribuovat do informačních 
center kraje Vysočina. Jednot-
livé náměty výletů jsou kromě 
toho zpřístupněny na interne-
tové adrese www.mavlast.cz/
vysocina.htm. 

Turistická řada publikací byla 
v závěru roku obohacena o sérii 
tematicky laděných pohlednic 
kraje Vysočina. Jejich jednoticí 
linií je kalendářní rok na Vysoči-
ně. Současně s proměnami příro-
dy ve čtyřech ročních obdobích 
jsou představeny i turistické, 
kulturní, přírodní a sportovní 
události v kraji. Vedle typických 
akcí (Prázdniny v Telči, Festi-
val rekordů a kuriozit) jsou zde 
představeny i nové pořadatelské 
počiny, které se setkaly s velkým 
ohlasem veřejnosti.

První materiál investiční řady 
Vysočina – cíl vašich obchod-
ních cest je určen především 
k prezentaci úspěšných firem 
regionu v rámci obchodních 
misí v zahraničí. Své začátky 
s podnikáním na Vysočině 
a výsledky zde tlumočí přední 
manažeři a ředitelé významných 
regionálních firem. 

 Renata Běhanová, odbor re-
gionálního rozvoje
telefon: 564 602 537, e-mail:
behanova.r@kr-vysocina.cz
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Turistické možnosti Vysočiny 
byly i v letošním roce před-
staveny na výstavě REGION-
TOUR 2003, která proběhla 
současně s veletrhem GO ve 
dnech 9.–12. 1. 2003 na brněn-
ském výstavišti. Každoročně 
zde více než 1 000 vystavovate-
lů představuje široké spektrum 
turistických atrakcí a služeb 
v celé republice i bohatou na-
bídku pobytových a poznáva-
cích zájezdů do zahraničí.
Expozice Vysočiny se vyznačo-
vala jednoduchostí a přístupností 
prostoru. Převládající barvou 
byla zelená, prostor doplňoval 
strom s jeřabinami. „Po celé čty-
ři dny přicházeli do otevřeného 
prostoru návštěvníci – seznámit 
se s turistickými novinkami nebo 
ochutnat speciality z Vysočiny. 
Tím vším autor expozice vystihl 
charakter kraje – otevřenost, čis-
totu přírody i pohostinnost jejích 
obyvatel,“ komentovala úspěšný 
veletrh Ivana Mahelová z odboru 
regionálního rozvoje Krajského 
úřadu kraje Vysočina.
Možnosti prezentovat svou tu-
ristickou nabídku využila řada 
měst i mikroregionů, formou 
propagačních letáků se před-
stavil bezpočet hotelů a dalších 
ubytovacích zařízení. „Se 
zájmem se setkala například 
nabídka udržovaných běžeckých 
tratí Žďárských vrchů, kalendář 
turistických akcí oblasti Klubu 
českých turistů Vysočina, pro-
gramová nabídka westernového 

městečka Šiklův mlýn, katalog 
s tématem historických měst, 
podrobně popsané tipy na pěší 
i cyklovýlety a celá řada dalších 
nově vydaných propagačních 
materiálů – Stařečské cyklotrasy, 
mikroregion Svidník, Mapa Ho-
ráckého a Podhoráckého knížec-
tví, Hrotovicko, Třebíčsko – buď 
fit, Třebíčsko – toulky historií, 
Žďársko, Vítejte na Bystřicku 
a další,“ řekla Mahelová.
Poděkování  patří těmto sponzo-
rům: KOSTELECKÉ UZENI-
NY Kostelec u Jihlavy, ADÉL-
KA Pelhřimov, ZON Třebíč, 
KRAHULÍK Krahulčí, REBEL 
Havlíčkův Brod, PIVOVAR 
Pelhřimov, PRIBINA Přiby-
slav, JIHLAVSKÉ PEKÁRNY 
Jihlava, JAN PRANTL Žirov-
nice, ENPEKA Velké Meziříčí, 
STŘEDNÍ HOTELOVÁ ŠKO-
LA Pelhřimov. 
Do konce prvního čtvrtletí se bu-
dou moci s turistickou nabídkou 
Vysočiny seznámit další zájemci. 
Ve dnech 13.–16. 2. 2003 na ve-
letrhu Holiday World v Praze 
a ve dnech 7.–11. 3. 2003 na 
veletrhu Internationale Touris-
mus – Börse v Berlíně. 
Vaše propagační materiály 
uvítají a jejich distribuci zajistí 
pracovníci odboru regionálního 
rozvoje, oddělení cestovního 
ruchu. 

 Ivana Mahelová, odbor regio-
nálního rozvoje,
telefon: 564 602 533, e-mail:
mahelova.i@kr-vysocina.cz

Po Regiontouru se jede Vysočina 
představit na veletrhy 
do Prahy a do Berlína

Zadání Územního plánu velkého 
územního celku kraje Vysočina

Řešené území zahrnuje celé území kraje, to je území všech 
729 obcí kraje.
Územní plán velkého územního celku kraje je zaměřen na 
řešení koncepčních problémů území a zohledňuje i potřeby 
a problémy mikroregionů, obcí a občanů, které svým cha-
rakterem odpovídají měřítku této územně plánovací doku-
mentace. Soustřeďuje se na uspořádání území, vymezení 
významných rozvojových ploch a na koordinaci základních 
systémů infrastruktury nadmístního významu a na vytvoření 
územních systémů ekologické stability. 
V etapě Zadání územního plánu jsou stanoveny cíle a poža-
davky na vypracování územního plánu. Návrh zadání vychá-
zí zejména z Průzkumů a rozborů kraje Vysočina a z Progra-
mu rozvoje kraje Vysočina. 
Návrh zadání bude od 20. 1. 2003 do 19. 2. 2003 vystaven 
k veřejnému nahlédnutí v přízemí budovy B Krajského úřadu 
kraje Vysočina a na webových stránkách kraje. Veřejnost má 
možnost se s návrhem zadání seznámit, případně na odboru 
územního plánování a stavebního řádu požádat o podrobnější 
výklad. 

Návrh zadání bude veřejně projednán dne:

3. 2. 2003 v zasedací místnosti č. B-3.15, 3.16 Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

4. 2. 2003 ve velké zasedací místnosti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (dříve bu-
dova č. 1 Okresního úřadu Pelhřimov), Pražská 127, 
Pelhřimov 

5. 2. 2003 ve velké zasedací místnosti Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (dříve bu-
dova B Okresního úřadu Třebíč), Masarykovo nám. 
6, Třebíč

Při projednání návrhu zadání jsou shromážděna všechna 
stanoviska, připomínky a podněty a po jejich vyhodnocení 
jsou stanoveny podmínky pro zpracování konceptu řešení 
územního plánu. 
Do 6. 3. 2003 může každý uplatnit svoje podněty k projedná-
vanému zadání, a upozornit tak na problémy, kterými se má 
územní plán zabývat. Získává tak možnost aktivně se zúčast-
nit na koncepčním řešení území našeho kraje.

 Jan Strejček, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, telefon: 564 602 197,
e-mail: strejcek.j@kr-vysocina.cz

A Odbor územního
plánování

a stavebního rádu
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Na Krajském úřadě kraje 
Vysočina začala fungovat 
nová elektronická podatelna 
(dále jen EP). Tato EP je 
postavena na produktu firmy 
PVT, a. s. a v současné době 
splňuje všechny předpoklady 
kladené na EP jak zákonem 
o elektronickém podpisu 
a souvisejícími právními 
předpisy, tak současnou po-
třebou rozvíjejícího se e-go-
vernmentu v rámci veřejné 
správy ČR. 

Základ podatelny tvoří server 
umístěný na Krajském úřadě 
kraje Vysočina, který tvoří ja-
kési centrum (portál), na němž 
se shromažďují veškerá el. po-
dání (elektronicky podepsaná 
i nepodepsaná) v zašifrované 
podobě. K tomuto centru se 
připojují jednotlivé úřady ze 
svých počítačů a stahují si 
podání určená pro jejich úřad. 
Tato podání jsou stahována 
na úřad v zašifrované podobě 
a teprve na počítači úřadu jsou 
převedena do čitelné podoby, 
a pokud je el. podání podepsá-
no, tak je i ověřena identita po-
davatele (platnost jeho certifi-
kátu u certifikační autority). 
Tato vlastnost EP (šifrování) 
umožňuje, aby podání mohl 
číst a zpracovávat pouze úřad, 
kterému byla určena. Tím 
je zajištěna nezneužitelnost 
jakýmkoliv subjektem mimo 
určenou organizaci. 
Krajský úřad kraje Vysočina 
proto nabízí možnost úřadům 
využít centrum (portál) EP. 
Pro připojení úřadu k centru 
je nutné zprovoznění progra-
mového vybavení na straně 
úřadu (nutno zakoupení soft-
warového vybavení od firmy 
PVT), který chce začít vyu-
žívat centrální podatelnu na 
Krajském úřadě kraje Vyso-
čina. Po zprovoznění na straně 
úřadu a navázání komunikace 

s centrem je možné začít přijí-
mat podání určená úřadu. Toto 
řešení znamená jistou úsporu 
finančních prostředků a pře-
devším nákladů na správu na 
straně úřadu.
Elektronická podatelna Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina 
umožňuje občanům komuni-
kovat s úřadem po internetové 
síti, elektronickou poštou nebo 
prostřednictvím technického 
nosiče (disketa, CD). V pří-
padě posílání podání elektro-
nickou poštou nebo při použití 
technického nosiče dat záleží 
na občanovi, jaký prostředek 
použije k vytvoření, odeslání 
a podepsání podání, úkolem 
centra je v tomto případě je 
pouze přijetí, ověření a zapro-
tokolování podání. V případě 
on-line podání prostřednic-
tvím internetové sítě si může 
občan vyhledat příslušný 
úřad a formulář, vyplnit jej, 
případně podepsat a odeslat na 
centrum EP na Krajský úřad 
kraje Vysočina. Pracovníci 
příslušného úřadu se k tomuto 
centru připojují několikrát za 
den a stahují si dokumenty 
na počítač úřadu. Stažené do-
kumenty jsou zkontrolovány, 
dešifrovány a je provedeno 
ověření podpisu u těch doku-
mentů, které jsou podepsány. 
Poté jsou dokumenty zaevido-
vány. Občan si dále na centru 
EP může zkontrolovat, jak po-
dání dopadlo, zda byl doku-
ment přijat a zda byl úspěšně 
ověřen podpis.

Krajský úřad nabízí službu 
provozu centrálního serveru 
podatelny a podporu systé-
mu ostatním úřadům kraje 
Vysočina zdarma.

 Jaroslav Krotký, odbor 
informatiky
telefon: 564 602 109, e-mail: 
krotky.j@ kr-vysocina.cz

Kraj má novou
elektronickou podatelnu Výzva firmám z Vysočiny

OBCHODNÍ MISE DO BULHARSKA

Kraj Vysočina připravuje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou 
komorou prezentaci kraje Vysočina a obchodní misi v Bulharsku. 
Zúčastnit se mohou i subjekty, které nejsou členy HK.

 Informace: Olga Wiesnerová, telefon: 564 602 534, mobil: 
777 750 145, e-mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz

Dne 1. 6. 2001 nabyl účin-
nosti zákon č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách, který 
nahradil do té doby platný zá-
kon č. 37/1973 Sb., o veřejných 
sbírkách a o loteriích a jiných 
podobných hrách. Tento zá-
kon znamenal zásadní změnu 
v úpravě problematiky veřej-
ných sbírek, která klade velké 
nároky zejména na osoby, jež 
chtějí veřejnou sbírku konat. 
Krajský úřad by chtěl tímto 
způsobem veřejnost blíže 
seznámit s problematikou ve-
řejných sbírek, a usnadnit jim 
tak postup při jejich případ-
ném konání. Největší změnou 
oproti dřívější zákonné úpravě 
problematiky veřejných sbírek 
je to, že veškeré zastřešení 
sbírek, zejména jejich osvěd-
čování, kontrola a dozor nad 
jejich konáním, přešlo do kom-
petence krajských úřadů. A co 
tedy vlastně ta veřejná sbírka 
je? Veřejná sbírka je získávání 
a shromažďování dobrovol-
ných peněžních příspěvků od 
předem neurčeného okruhu 
přispěvatelů pro předem sta-
novený veřejný účel. Tímto 

účelem může být například 
humanitární nebo charitativní 
pomoc, rozvoj vzdělání, tě-
lovýchovy a sportu, ochrana 
kulturních památek apod. Sub-
jekty, které mohou veřejnou 
sbírku konat, jsou obce, kraje 
a právnické osoby, jež mají 
sídlo na území ČR. Osoba, 
která chce sbírku konat, musí 
její konání písemně oznámit 
krajskému úřadu, příslušnému 
podle jejího sídla. Musí tak 
učinit nejpozději do 30 dnů 
před dnem zahájení sbírky. Po-
kud je sbírka konaná z důvodů 
hodných zvláštního zřetele 
(živelné pohromy, ozbrojený 
konflikt apod.), lze krajskému 
úřadu navrhnout, aby ji mohl 
zahájit ve lhůtě kratší než 30 
dnů. Zvláštní pozornost je tře-
ba věnovat oznámení o konání 
sbírky, které musí mít všechny 
zákonem stanovené náležitosti. 
Tyto náležitosti přesně vyjme-
novává ustanovení § 5 zákona. 
Pro každou sbírku musí osoba, 
která ji koná, zřídit zvláštní 
bankovní účet. Zákon o ve-
řejných sbírkách stanoví šest 
způsobů, jimiž lze sbírku

Jak administrovat
veřejné sbírky

Na co se nás
často ptáte

ZPRAVODAJ
číslo 2/2003 strana 7



Konference ISSS 2003
Ve dnech 24.–25. března se bude konat konference Internet ve stát-
ní správě a samosprávě (ISSS). 
Koncem března se tak Hradec Králové znovu stane „centrem ICT 
ve veřejné správě“. Konference ISSS již zdaleka není pouze deba-
tou o využití internetu, ale stává se setkáním více než tisícovky 
reprezentantů státní správy a samosprávy; místem, kde se hodnotí 
pokrok v oblasti využití nejmodernějších informačních a komuni-
kačních technologií na místní, regionální i celorepublikové úrovni. 
S podporou Evropské komise se tato konference také letos stane 
důležitým nástrojem výměny zkušeností se zahraničními hosty. 
Spolupořadatelem mezinárodní části konference je kraj Vysočina.

Všechny účastníky čeká bohatý program plný přednášek, disku-
sí, workshopů, prezentací i slavnostní vyhlášení vítězů několika 
prestižních soutěží, např. Zlatý erb. Samozřejmostí je i tradiční 
společenský večer.

Hlavní témata konference ISSS 2003:
 Komunikační infrastruktura IS veřejné správy 
 Seminář o webech měst a obcí
 Role informatiky po zrušení okresních úřadů
 Formy komunikace veřejné správy s občany a médii
 Úloha IT technologií v krizových situacích
 Geografické informační systémy pro samosprávu i státní správu 
 Internet pro znevýhodněné skupiny občanů
 Problematika informatizace krajských úřadů a obcí s rozšířenou 

působností 
 Úloha nového ministerstva informatiky v rozvoji veřejné správy
 Mezinárodní část konference – LORIS 2003 

Seznámení s novými trendy v této oblasti, výměna zkušeností 
s ostatními představiteli samosprávy i státní správy a srovnání 
s podobnými zkušenostmi v celoevropském kontextu bude příno-
sem pro vaši další práci. 
Více informací najdete na adrese www.isss.cz.

 Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 104, e-mail: pavlinec.p@ kr-vysocina.cz

Odbor informatiky
konat. Jsou to:
– shromažďování příspěvků na 
předem vyhlášeném zvláštním 
bankovním účtu
– sběrací listiny
– pokladničky
– prodej předmětů
– prodej vstupenek
– pronájem telefonní linky
Jinými než těmito způsoby 
sbírku konat nelze! Krajský 
úřad provádí kontrolu a dozor 
nad konáním sbírek. Pokud 
jsou splněny všechny výše 
uvedené podmínky, krajský 
úřad osvědčí právnické osobě, 
která konání sbírky oznámila, 
datum přijetí oznámení. Toto 
osvědčení musí právnické oso-
bě doručit do vlastních rukou 
nejpozději před uplynutím 
třicátého dne ode dne přijetí 
oznámení. 
Pokud uvedené podmínky 
splněny nebudou nebo je účel 
oznámené sbírky v rozpo-
ru se zákonem o veřejných 
sbírkách, rozhodne krajský 
úřad, že sbírku nelze konat. 
Krajský úřad má oprávnění 

V březnu loňského roku byl 
založen účelový Fond Vyso-
činy, jehož prostředky jsou 
určeny na podporu projektů 
směřujících do různých oblastí 
rozvoje kraje. Celkem bylo vy-
hlášeno 25 grantových progra-
mů, v jejichž rámci byla 
do dneška přiznána 
podpora ve výši 37 
milionů korun. 
Fond Vysočiny 
ale svou čin-
nost rozhodně 
nekončí a v sou-
časné době při-
pravujeme návrhy 
nových grantových programů 
pro rok 2003. Návrhy projed-
ná Rada Fondu, která zároveň 
navrhne zastupitelstvu celko-
vou výši a poměrné rozdělení 
prostředků do čtyř hlavních 
priorit Programu rozvoje kraje 
Vysočina:

1. zlepšení konkurenční pozice 
ekonomiky (rozvoj průmyslu 
a podnikání, rozvoj venkova, 
zemědělství a cestovního ru-
chu)
2. zvýšení kvality sociálního 
prostředí s důrazem na rozvoj 

lidských zdrojů
3. zvýšení kvality 

technického pro-
středí s důrazem 
na rozvoj síťové 
infrastruktury
4. podpora zavá-
dění principů tr-
vale udržitelného 

rozvoje
O rozdělení prostředků mezi 
priority i o vyhlášení prvních 
grantových programů pro rok 
2003 rozhodne zastupitelstvo 
kraje na svém zasedání 18. února 
2003. Další kolo vyhlášení pak 
přijde na řadu koncem března. 
Veškeré podrobnosti, týkající se 

Fond Vysočiny
v roce 2003

se kdykoliv v průběhu konání 
sbírky přesvědčit, zda je ko-
nána v souladu s oznámením 
a právními předpisy. Krajský 
úřad ukládá právnické osobě, 
která neplní zákonné podmín-
ky pro konání veřejné sbírky, 
pokuty. Osoba konající sbírku 
je povinna umožnit krajskému 
úřadu provedení kontroly a po-
skytnout mu za tímto účelem 
součinnost. Nejpozději do 3 
měsíců ode dne ukončení sbír-
ky je právnická osoba povinna 
předložit krajskému úřadu ke 
kontrole a schválení celkové 
vyúčtování sbírky. Všem, kteří 
chtějí konat veřejnou sbírku, 
doporučujeme pečlivě prostu-
dovat zákon č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách. V přípa-
dě jakýchkoliv nejasností se 
obraťte na Krajský úřad kraje 
Vysočina, rádi vám poradíme.

 Václava Douchová, odbor 
sekretariátu ředitele a živ-
nostenského úřadu,
telefon: 564 602 299, e-mail: 
douchova.v@ kr-vysocina.cz

grantových programů, najdete 
na webové stránce kraje. 
Připravované grantové progra-
my jsou zaměřeny především 
na podporu drogové prevence, 
volnočasových aktivit a sportu, 
na podporu kulturních akcí 
a obnovy kulturních památek, 
do oblasti zásobování a čištění 
odpadních vod a na podporu 
rozvoje místních částí měst 
a obcí.
Bezprostředně po vyhlášení 
programů bude zahájena in-
formační kampaň tak, aby se 
o grantových možnostech včas 
dozvěděli všichni potenciální 

příjemci, a to prostřednictvím:
– internetových stránek kraje 
(www.kr-vysocina.cz, samostat-
ný odkaz Fond Vysočiny)
– přímého zaslání e-mailových 
informací
– nezávislých médií i vlastní 
tiskoviny kraje
– informování obcí 
Předpokládá se, že princip 
podávání a vyhodnocování pro-
jektů bude v roce 2003 shodný 
s dosavadní praxí.

 Tomáš Hermann,
člen rady kraje,
telefon: 564 602 126, e-mail:
hermann.t@ kr-vysocina.cz
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Informace o kurzu vzdělávání
 v oboru památkové péče 

Fakulta architektury ČVUT v Praze zahájí dne 24. 2. 2003 na 
svém pracovišti v Telči specializovaný dvousemestrální kurz 
vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví.
Lektory kurzu pro absolventy středních a vysokých škol, kteří 
pracují ve veřejné správě na úseku památkové péče, jsou re-
nomovaní odborníci z Českého vysokého učení technického 
v Praze, Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity 
v Brně a Ústředního pracoviště Národního památkového ústa-
vu v Praze.
Formulář přihlášky, bližší údaje o kurzu a kontaktní 
adresa školy jsou uvedeny na internetové adrese http://
monumenta.cvut.cz.

 Horymír Kubíček, odbor kultury a památkové péče,
telefon: 564 602 248, e-mail: kubicek.h@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás...
Chtěli bychom vás touto cestou upozornit, že ve Sbírce zákonů 
České republiky, částce 2 rozeslané dne 13. ledna 2003, vyšlo 
Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
jak vyplývá z pozdějších změn, a Úplné znění zákona č. 129/
2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších 
změn. 

Změny provedené v obou těchto zákonech podstatným způso-
bem upravují činnost obcí a krajů vzhledem k zániku okres-
ních úřadů a v souvislosti s reformou veřejné správy. 

 Václava Douchová, odbor sekretariátu ředitele a živnosten-
ského úřadu,
telefon: 564 602 299, e-mail: douchova.v@ kr-vysocina.cz

Termíny jednání Rady kraje Vysočina

č. 5/2003  – 4. únor 2003
č. 6/2003 – 11. únor 2003
č. 7/2003 – 25. únor 2003
č. 8/2003 – 4. březen 2003
č. 9/2003 – 11. březen 2003

č. 10/2003 – 18. březen 2003
č. 11/2003 – 25. březen 2003

Termíny zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 1/2003 – 18. únor 2003
č. 2/2003 – 31. březen 2003

Informace

Zastupitelstvo kraje Vysočina
vyhlašuje grantový program z Fondu Vysočiny

PROGRAMY PROFESNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

na podporu projektů v oblasti přípravy a realizace krátkodo-
bých vzdělávacích programů zaměřených na profesní vzdělá-
vání dospělých

 projekty mohou podávat:
školské i neškolské vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a další 
organizace dle výzvy

 garant programu:
odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysoči-
na, Kamil Ubr, telefon: 567 551 235, 
e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

 uzávěrka:
22. února 2003

 informace:
Výzvu k předkládání projektů a informace ke grantovým pro-
gramům naleznete na internetových stránkách kraje Vysočina 
www.kr-vysocina.cz.

Agenda registrace ohrožených druhů
živočichů a rostlin, které jsou mezinárodním 
obchodem ohroženy na přežití – tzv. CITES

Pokud se na obecní úřady obrátí občané se žádostí o informace 
k povinné registraci živočichů, je možno jim podat tyto informa-
ce:

 Každá právnická nebo fyzická osoba, která drží živý nebo 
mrtvý exemplář, jejichž seznam stanoví ministerstvo vyhláš-
kou č. 82/1997 Sb., je povinna jej přihlásit k registraci. Bližší 
informace k problematice CITES jsou uvedeny na internetových 
stránkách MŽP: http://www.env.cz/www/laws/cites2.nsf.
 Agenda CITES – povinná registrace podle zákona 16/1997 

Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 
k ochraně těchto druhů, přechází v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů od 1. 1. 2003 v celém rozsahu na 
krajské úřady. Na území národních parků a chráněných krajin-
ných oblastí i nadále zůstává registrujícím orgánem správa NP 
nebo správa CHKO. 

 Irena Ulrichová, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 506, e-mail: ulrichova.i@kr-vysocina.cz

Odbor životního
prostredí
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OBLAST AGENDA ODBOR/ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA, TELEFON
silniční doprava osvědčení odborné způsobilosti pro 

provozování silniční dopravy
odbor dopravy
a silničního hospodářství

Ing. Ludmila Sedláková 564 602 291, 
Michaela Brožíková 564 602 288

vydání (změna, zrušení) licence 
dopravce

Michaela Brožíková, Václava 
Lysová 564 602 288, Ing. Petr Kovář 
564 602 238, Ing. Marie Maloušková, 
Ing. Jozef Hrčiar 564 602 241

potvrzení o splnění finanční způsobilosti Jaroslava Homolková,
Alena Sadílková 564 602 244

povolení k provozování silniční 
dopravy, která není živností, pro cizí 
potřeby

Jaroslava Homolková,
Alena Sadílková 564 602 244

pozemní 
komunikace–silniční 
správní úřad

uzavírky a objížďky silnice I. třídy Miluše Bakešová 564 602 292

povolení zvláštního užívání komunikace

povolení zřizovat a provozovat reklamní 
zařízení v silničním ochranném pásmu
zařazení (změny zařazení) komunikace 
do kategorie II. a III. třídy

Ing. Miroslav Stejskal 564 602 245

zrušení silnic II. a III. třídy

pozemní 
komunikace–
speciální stavební 
úřad

zřízení věcného břemene k využití 
pozemku pro účely stavby pozemní 
komunikace

odborná způsobilost 
k řízení motorových 
vozidel

vydání (odnětí) profesního osvědčení 
učitele výuky a výcviku

Ing. Miroslav Olšan 564 602 412

podmínky provozu 
vozidel na pozemních 
komunikacích

udělení (odnětí) oprávnění k 
provozování stanice technické kontroly

Ing. Zdeněk Šálek 564 602 235

vydání (odnětí) osvědčení provozovateli 
stanice technické kontroly

vnější kontrolní 
činnost 

přezkum hospodaření obcí ekonomický odbor Ing. Anna Krištofová 564 602 232

loterie a jiné hry povolení provozování výherního hracího 
přístroje, je-li provozovatelem obec

Marie Vostálová 564 602 231

distribuce známek obcím pro výherní 
hrací přístroje

veřejné sbírky vydání osvědčení o konání veřejné 
sbírky

památková péče vydání opatření k ochraně a údržbě 
národní kulturní památky

odbor kultury a památ-
kové péče – oddělení 
památkové péče

Mgr. Jana Plotová 564 602 358

Po 31. 12. 2002 se rozpadl balík agend do té doby zajišťovaných okresními úřady na několik částí a zákon č. 320/2002 Sb. nekompromisně 
přiřadil jednotlivým nástupnickým úřadům povinnost zajišťovat po 1. 1. 2003 konkrétní správní činnosti. Na krajské úřady tento zákon při 
rozdělování nezapomněl. Pamatoval na ně především jako na odvolací orgán, přezkoumávající správní rozhodnutí orgánů měst a obcí. 
Kromě toho ovšem na krajský úřad přešly i některé činnosti v prvním stupni řízení, při jejichž výkonu je krajský úřad bezprostředním kontakt-
ním místem pro občany s jejich žádostmi. Tyto činnosti uvádíme v tabulce jako pomůcku pro orientaci občana ve spleti správních agend.

 Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Přehled prvoinstančních agend vykonávaných krajským úřadem
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památková péče souhlas s trvalým přemístěním movité 

kulturní památky z veřejně přístupného 
místa

odbor kultury a památ-
kové péče – oddělení 
památkové péče

Mgr. Jana Plotová 564 602 358

vydání závazného stanoviska k obnově 
národní kulturní památky

poskytování příspěvku na zachování 
a obnovu národní kulturní památky
vedení seznamu kulturních památek 
v územním obvodu kraje

archeologie poskytování odměny a náhrady nákladů 
nálezcům archeologických nálezů

rozhodování o náhradě za majetkovou 
újmu při provádění archeologických 
nálezů

rybářství rozhodnutí o prohlášení rybářských 
revírů za chráněné rybí oblasti

odbor vodního, lesního 
hospodářství
a zemědělství – oddělení 
vodního hospodářství

Ing. Martin Drápela 564 602 207

rozhodnutí o vytvoření rybářských 
revírů a stanovení hospodářských 
ukazatelů

pěstování máku 
a konopí

ohlašovací povinnost pěstitelů o rozloze 
pozemků, na nichž byly mák nebo 
konopí pěstovány, a množství sklizené 
makoviny (do prosince )

odbor vodního, lesního 
hospodářství
a zemědělství – oddělení 
zemědělsvtíí

Ing. Ivana Teplá 564 602 263

ohlašovací povinnost pěstitelů o odhadu 
rozlohy pěstování máku nebo konopí 
(do května)

vodní hospodářství zpracování povodňových plánů 
ucelených povodí

odbor vodního, lesního 
hospodářství
a zemědělství – oddělení 
vodního hospodářství

Mgr. Jaroslav Mikyna 564 602 267,
Ing. Martin Drápela 564 602 207

rozhodování o zařazení vodního díla 
do kategorií z hlediska TBD, pokud
si to vyhradí

Ing. Martin Drápela 564 602 207,
Iva Olšanová 564 602 266 

rozhodování o poplatcích za vypouštění 
odpadních vod do povrchových vod

Ing. Martin Drápela 564 602 207,
Iva Olšanová 564 602 266 

rozhodování v pochybnostech, zda jde 
o vodní tok či zda se jedná nebo nejedná 
o povrchové nebo podzemní vody

Ing. Martin Drápela 564 602 207,
Iva Olšanová 564 602 266 

povolení výjimky při použití závadných 
látek (krmení ryb)

Ing. Martin Drápela 564 602 207,
Iva Olšanová 564 602 266,
Ing. Radek Zvolánek 564 602 363

povolení (změny, zrušení) vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových
ve vybraných případech:
– ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 
ekvivalentních obyvatel a více
– z těžby a zpracování uranových rud
a jaderných elektráren a odpadních vod 
s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými 
látkami

Iva Olšanová 564 602 266,
Ing. Radek Zvolánek 564 602 363
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vodní hospodářství povolení výjimky z požadavku 

průchodnosti vodního toku pro ryby
a vodní živočichy

odbor vodního, lesního 
hospodářství 
a zemědělství – oddělení 
vodního hospodářství

Ing. Martin Drápela 564 602 207,
Iva Olšanová 564 602 266,
Ing. R. Zvolánek 564 602 363

stanovování rozsahu záplavových území 
významných vodních toků
povolení (změny, zrušení) čerpání 
znečištěných podzemních vod za účelem
snížení jejich znečištění a jejich 
následné vypouštění do vod 
povrchových nebo podzemních 
povolení (změny, zrušení) vzdouvání 
a akumulace povrchových vod v 
nádržích s celkovým objemem vyšším 
než 1 milion m3 nebo s výškou vzdutí 
10 m ode dna základové výpusti
povolení vypouštění odpadních vod 
s obsahem zvláště nebezpečné látky 
do kanalizace

Iva Olšanová 564 602 266,
Ing. R. Zvolánek 564 602 363

vodovody
a kanalizace

zpracování a schválení plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací

Mgr. Jar. Mikyna 564 602 267,
Iva Olšanová 564 602 266

vydání (změny, zrušení) povolení 
provozovat vodovod a kanalizaci

Iva Olšanová 564 602 266 

myslivost souhlas s chovem zvěře v zajetí, 
vymezení oblastí pro chov zvěře, vedení 
agendy týkající se oblastí pro chov zvěře

odbor vodního, lesního 
hospodářství 
a zemědělství – oddělení 
lesního hospodářství
a myslivosti

Ing. Jiří Bartoš 564 602 264,
Petr Janoušek 564 602 208

povolení použití dravců jako loveckých Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

určování termínů sčítání zvěře Ing. Jiří Bartoš 564 602 264,
Petr Janoušek 564 602 208

prohlášení dalších pozemků za 
nehonební 

Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

organizování chovatelské přehlídky v 
oblastech pro chov zvěře 

Petr Janoušek 564 602 208

omezení obvyklého způsobu 
hospodaření v některých honitbách

Ing. Jiří Bartoš 564 602 264,
Petr Janoušek 564 602 208

lesní hospodářství souhlas k návrhům územně plánovací 
dokumentace všech stupňů s výjimkou 
velkého územního celku, pokud 
umisťuje rekreační a sportovní stavby na 
pozemky určené k plnění funkce lesa

Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

souhlas k návrhům územně plánovací 
dokumentace obcí s rozšířenou 
působností, jimiž mají být dotčeny lesní 
pozemky
souhlas k vydání územního rozhodnutí, 
jímž mají být dotčeny pozemky určené 
k plnění funkce lesa od 1ha a více bez 
rozdílu kategorie lesa
zařazení lesů do kategorie lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení
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lesní hospodářství odnětí lesních pozemků plnění funkcí 

lesa nebo omezení jejich využití 
(o výměře 1ha a více) a o výši poplatků 
za odnětí

odbor vodního, lesního 
hospodářství 
a zemědělství – oddělení 
lesního hospodářství
a myslivosti

Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

dočasné omezení nebo vyloučení vstupu 
do lesa, pokud přesahuje správní obvod 
obce s rozšířenou působností

Ing. Jiří Bartoš 564 602 264,
Petr Janoušek 564 602 208

stanovení podmínek ke konání 
organizovaných nebo hromadných 
sportovních akcí v lese, pokud přesahují 
správní obvod obcí s rozšířenou 
působností 

Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

schválení a změny lesních 
hospodařských plánů a výjimky
a povolení v rámci schvalování plánů
uložení a provedení opatření meliorací
a hrazení bystřin v lesích
uložení opatření odchylných 
od ustanovení lesního zákona v zájmu 
účelového hospodaření v lesích 
ochranných a v lesích zvláštního určení
výše náhrady a subjekt povinný 
k poskytnutí této náhrady vlastníkovi 
lesa z důvodu omezení při hospodaření 
v lesích ochranných nebo zvláštního 
určení 
udělení (odnětí) licence pro výkon 
funkce odborného lesního hospodáře
udělení (odnětí) licence ke zpracování 
lesních plánů a osnov hospodaření
nezbytná opatření k odstranění hrozícího 
nebezpečí, pokud přesahuje správní 
obvod obce s rozšířenou působností

Petr Janoušek 564 602 208

uložení opatření v případě mimořádných 
okolností, pokud přesahuje právní obvod 
obce s rozšířenou působností 

Ing. Jiří Bartoš 564 602 264,
Petr Janoušek 564 602 208

povolení sběru šišek jehličnatých stromů Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

vyjádření se k návrhům tras celostátních 
a tranzitních liniových staveb a jejich 
součástí v územní působnosti kraje

Ing. Jiří Bartoš 564 602 264,
Petr Janoušek 564 602 208

ustanovení a zrušení lesní stráže 
s působností na území kraje

Ing. Jaroslav Voráček 564 602 201 

rozhoduje o poskytnutí služeb nebo 
finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích 

Jitka Merunková 564 602 209,
Ing. IvanaTeplá 564 602 263,
Hana Vyhlídalová 564 602 268,
Ing. Jaroslav Voráček 564 604 201

ústavy sociální péče 
a domovy důchodců

rozhodnutí o pobytu, úhradě za služby odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

JUDr. Božena Dolejská 777 752 103

dávky státní sociální 
podpory

prominutí podmínky trvalého pobytu 
pro přiznání nároku

Ing. Marie Nápravníková 567 551 257
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nestátní zdravotnická 
zařízení

registrace (změna, zrušení) 
provozovatele nestátního 
zdravotnického zařízení

odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

Jana Pechová, Dana Patzltová 
567 551 223

lékárny ohlašovací povinnost o stavu a pohybu 
zásob návykových látek za uplynulý rok 
(do února)

Mgr. Jiří Bína 776 754 814

uplatnění náhrady nákladů vzniklých 
lékárnám s odevzdáním nepoužitelných 
léčiv k zneškodnění

sociálně-právní 
ochrana dětí

vydání (odnětí) pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí

JUDr. Božena Dolejská 777 752 103

vedení evidence dětí a žadatelů pro 
účely osvojení nebo pěstounské péče

školní docházka osvobození žáků od od povinností 
docházet do školy

odbor školství, mládeže 
a sportu

Mgr. Dana Svobodová 564 602 278

osvobození žáků od povinné školní 
docházky
uznání vysvědčení vydaných 
zahraničními školami

Mgr. Alois Křivánek 564 602 220

odpady souhlas (změna, odnětí) k provozování 
zařízení k likvidaci odpadů

odbor životního 
prostředí

Ing. J. Kopáček 564 602 517,
Ing. Zdeněk Fixa 564 602 516,
Marcela Žáková 564 602 522,
Ing. Kratochvílová 564 602 521,
Ing. Pavla Bendová 564 602 515

souhlas (změna, odnětí) k míšení 
nebezpečných odpadů
souhlas (změna, odnětí) k nakládádní
s nebezpečnými odpady
souhlas (změna, odnětí) k upuštění
od třídění odpadů

ochrana ovzduší vyměření (odklad nebo prominutí) 
poplatku za znečišťování

Ing. Petr Hasník 564 602 514,
Ing. Jiří Růžička 564 602 518

schvalování návrhů opatření pro případy 
havárií zdrojů znečištění
schvalování plánů snížení emisí

stanovení pro zdroje znečišťující látky, 
pro které budou použity obecné emisní 
limity
vydání povolení dle § 17 zákona č. 86/
2002 Sb.

ochrana přírody
a krajiny

souhlas k činnostem na území 
ochranných pásem přírodních rezervací

Ing. Jan Joneš 564 602 503,
Ing. Jan Pokorný 564 602 509

omezení výkonu práva myslivosti a 
rybářství v přírodních rezervacích 

Mgr. Dana Vacková 564 602 508

udělení výjimek ze zákazů,
z ochranných podmínek

Ing. Jan Joneš 564 602 503,
Ing. Jan Pokorný 564 602 509

uplatnění nároku na náhradu škody 
způsobené zvláště chráněnými živočichy

Ing. Martina Kratochvílová
564 602 521

povolení ke zpřístupnění nebo změně 
využití jeskyní

Ing. Jan Joneš 564 602 503,
Ing. Jan Pokorný 564 602 509
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OBLAST AGENDA ODBOR/ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA, TELEFON
zemědělská půda souhlas k odnětí ze zemědělského 

půdního fondu pozemku o výměře 1–10 
ha

odbor životního 
prostředí

Ing. Jaroslav Gottfried 564 602 510

havárie způsobené 
chemickými látkami

stanovení zóny havarijního plánování 
dle podkladů provozovatele zařízení

Ing. Jiří Simandl 564 602 519,
Jaroslav Šmejkal 564 602 520

zpracování vnějšího havarijního plánu

integrované povolení 
provozu

vydání integrovaného povolení Ing. Josef Klečanský 564 602 525,
Ing. Milan Křížek 564 602 526

volby registrace kanditátních listin odbor sekretariátu 
ředitele – oddělení 
právní a správní

JUDr. Alena Kuchařová 564 602 258,
Ivana Schimmerová 564 602 102,
Mgr. David Marek 564 602 183

technické a organizační zabezpečení 
voleb do krajského zastupitelstva
 a Parlamentu ČR

veřejná pohřebiště zřízení, zrušení, změna řádu veřejného 
pohřebiště

odbor sekretariátu 
ředitele – oddělení 
krajského 
živnostenského úřadu

Jaroslava Váchová 564 602 186

matriky, státní 
občanství

osvědčování státního občanství odbor sekretariátu 
ředitele – oddělení 
právní a správní

Ivana Schimmerová, Eva Houfová, 
Ing. Eva Fikarová, Dana Nováková, 
Helena Holasová 564 602 102

povolení uzavřít manželství zástupcem

prohlášení o státním občanství

vydání souhlasu k zápisu cizozemských 
rozhodnutí do matrik
ověření potvrzení o údajích zapsaných
v matričních knihách
ověření shody opisu nebo kopie

ověření pravosti podpisu

vydání osvědčení o státní občanství 
pro první žádost o vydání občanského 
průkazu
vydání osvědčení o vykonání zkoušky 
odborné způsobilosti matrikáře

sbírky na žádost nahlížení v úředních 
hodinách do sbírek zákonů a sbírek 
mezinárodních smluv

Mgr. David Marek 564 602 183

obecní policie osvědčení o splnění odborných 
předpokladů strážníků obecní policie

Mgr. Marcela Pohanková 564 602 257

obce souhlas se jmenováním (odvoláním) 
tajemníka obecního úřadu, magistrátu

JUDr. Alena Kuchařová 564 602 258

pokutové bloky předání pokutových bloků orgánům 
oprávněným ukládat a vybírat pokuty
v blokovém řízení, plyne-li výnos pokut 
do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu 
obce)

odbor sekretariátu 
ředitele – oddělení 
hospodářské správy

Jitka Svěráková 564 602 103

ZPRAVODAJ
číslo 2/2003 strana 15



Kde najdete pracoviště
Krajského úřadu kraje Vysočina

Pracoviště Žižkova 57, Jihlava

Hejtman, náměstkové hejtmana, další 
uvolnění členové zastupitelstva kraje
Ředitelka krajského úřadu
Odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského úřadu
Odbor sekretariátu hejtmana
Útvar interního auditu
Odbor ekonomický

Odbor lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
Odbor kultury a památkové péče
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor informatiky
Odbor majetkový
Odbor školství, mládeže a sportu

Pracoviště Žižkova 16, Jihlava

Odbor regionálního rozvoje
Odbor životního prostředí

Pracoviště Tolstého 15, Jihlava

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor školství, mládeže a sportu – oddělení ekonomiky školství
Odbor kontroly

Odloučená pracoviště – budovy 
bývalých okresních úřadů

Odbor lesního a vodního hospodářství 
a zemědělství
Odbor ekonomický

Štáflova 2003, 580 31 Havlíčkův Brod
Pražská 127, 393 32 Pelhřimov
Masarykovo nám. 6, 674 01 Třebíč
Žižkova 1, 591 12 Žďár nad Sázavou
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