12

Prosinec 2004

Proběhly volby do zastupitelstev
krajů a 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky
Ve dnech 5. 11. a 6. 11. 2004
proběhly volby do Zastupitelstva kraje Vysočina v souběhu s I. kolem voleb do Senátu
Parlamentu České republiky
(volební obvod č. 52 se sídlem
v Jihlavě a volební obvod č.
40 se sídlem v Kutné Hoře,
kam spadá i 69 obcí z okr.
Havlíčkův Brod). Vzhledem
k tomu, že ani jeden z kandidátů na senátora nezískal v I.
kole voleb nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, proběhlo ve dnech 12. 11.
a 13. 11. 2004 II. kolo voleb
do Senátu Parlamentu České
republiky.
Z pohledu krajského úřadu
proběhly oba typy voleb bez
větších problémů. Řešily se
běžné záležitosti jako například otázka využití voličských
průkazů. Voliči totiž mohli na
voličský průkaz volit jen do
Senátu Parlamentu České republiky, a to pouze ve volebním obvodu, ve kterém byly
tyto volby vyhlášeny a v němž
se nachází obec trvalého

pobytu voliče. Přesto se v několika případech do volební
místnosti dostavili voliči,
jejichž místo trvalého pobytu
se nachází mimo volební obvod č. 40 a 52, a domáhali se
práva hlasovat. Někteří voliči
se dokonce domáhali práva
volit senátora i tam, kde volby
do Senátu Parlamentu České
republiky vůbec neprobíhaly.
Bylo zaznamenáno několik
telefonátů voličů, popř. jejich blízkých, kteří byli ve
dnech voleb nečekaně hospitalizováni, a kteří z tohoto
důvodu nemohli realizovat
své volební právo. V takovém
případě, pokud se nemocnice
nacházela mimo okrsek, kde
je volič přihlášen k trvalému
pobytu, a volič neměl k dispozici voličský průkaz, jenž
by ho opravňoval volit v místě
hospitalizace, mu nemohlo
být umožněno hlasování ani
v jednom typu voleb.
V případě, kdy v obci probíhaly oba typy voleb souběžně,
měli voliči ztíženou situaci při

vlastní manipulaci s úředními
obálkami, neboť pro každý
typ voleb byla určena jiná, barevně odlišená úřední obálka.
Jak již bylo výše konstatováno, volby v kraji Vysočina
proběhly bez větších problémů. Za to patří velký dík
starostkám i starostům měst
a obcí, ale i dalším zaměstnancům obcí zařazených do
městských a obecních úřadů,
kteří plnili úkoly při organizačně technickém zabezpečení voleb. Poděkování náleží
i členům okrskových volebních komisí, kteří dohlíželi
ve dnech voleb na samotný
průběh hlasování. V neposlední řadě děkuji zástupcům
Českého statistického úřadu,
krajské reprezentace Jihlava, za profesionální přístup
a vzornou spolupráci.

a sídelní struktura, hospodářství nebo trh práce a zaměstnanost. Předpokládá se, že
další aktualizace tohoto Profilu kraje Vysočina proběhne
v červnu 2005.
Na témže zasedání zastupitelstva byla schválena SWOT
analýza kraje Vysočina, jež je
rovněž součástí Programu rozvoje kraje Vysočina a logicky
navazuje na Profil kraje Vysočina. Z definice SWOT analýz
je patrný obsah dokumentu,
který pojmenovává silné a sla-
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Alena Kuchařová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz

Profil a SWOT analýza kraje Vysočina
Dne 26. 10. 2004 vzalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na
vědomí aktualizovaný Profil
kraje Vysočina. Materiál je
analytickou částí Programu
rozvoje kraje Vysočina. Jednotlivé kapitoly byly zpracovány v rámci krajského úřadu,
přičemž celkové zastřešení
dokumentu je v působnosti
odboru regionálního rozvoje.
V dokumentu je zachycen
aktuální stav v kraji za jednotlivé tématické bloky, jako
jsou například obyvatelstvo

OBSAH

bé stránky kraje či ohrožení
a příležitosti Vysočiny, a to
za jednotlivé tematické oblasti
podobně, jako je tomu v Profilu kraje Vysočina.
Profil kraje Vysočina a SWOT
analýza kraje Vysočina je
k dispozici na www.kr-vysocina.cz pod odkazem koncepční
materiály > Program rozvoje
kraje Vysočina.
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail:
novak.v@kr-vysocina.cz

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
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EPMA – partner v řízení
evropských projektů
EPMA (European Projects
& Management Agency – Agentura pro evropské projekty a management)
byla
založena v červnu
roku 2004 krajem
Vysočina a sdružením BMI.
Cílem agentury je
podporovat projektovou spolupráci s evropskými
regiony a mezi
regionálními partnery směrem k rozvoji znalostní
informační společnosti.
Co tento obecný cíl ve skutečnosti znamená?
Smyslem existence agentury
je podporovat a řídit regionální
projekty na evropské úrovni,
navazovat a dále rozvíjet projektová partnerství mezi organizacemi z řad veřejné správy,
podnikatelského sektoru i vědeckých a výzkumných komunit. EPMA realizuje školení
a odborné tréninky za účelem
podpory projektového přístupu
k řešení záměrů partnerských
organizací. Aktivity EPMA
budou směřovat také do oblasti
podpory vědeckých a výzkum-

ných aktivit, přípravy a vedení
odborných analýz, studií a nových projektů.
V případě, že
máte zájem posílit
znalosti
řízení
projektů v organizaci, zapojit se
do meziregionální
spolupráce na evropské úrovni v oblasti informačních
technologií nebo
chcete zjistit, zda
je možné záměry vaší organizace
spolufinancovat z evropských
zdrojů, naleznete více informací
na www.epma.cz (pouze v angličtině) či kontaktujte přímo
ředitelku agentury EPMA Irinu
Zálišovou (e-mail: zalisova@epma.cz, tel.: 602 548 202).
Kontakt zprostředkovává také
koncepční oddělení Odboru
informatiky Krajského úřadu
kraje Vysočina (Václav Jáchim,
e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 346)
Václav Jáchim, odbor informatiky
telefon: 564 602 346, e-mail:
jachim.v@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy
a silnicního hospodárství
Informace o zavedení digitálních tachografů pro nákladní dopravu podle Nařízení Rady č. 3821/85/EHS
K 5. 8. 2005 je pro nová vozidla stanovena povinnost zavedení
nových digitálních tachografů. Obce s rozšířenou působností
budou vydávajícím a schvalovacím orgánem Karty řidiče, odvolacím orgánem budou krajské úřady. Zkušební provoz pro vydávání Karty řidiče se v ČR předpokládá od května 2005.
Oto Balcárek, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 291, e-mail: balcarek.o@kr-vysocina.cz

Prokazování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel žadateli o řidičská oprávnění
Dnem 1. června 2004 vstoupila v účinnost vyhláška č. 277/2004
Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní
důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla
připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), která byla vydána Ministerstvem zdravotnictví v souladu s § 84 odst. 7 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K zajištění jednotného postupu uplatňování uvedené vyhlášky pracovníky obecních
úřadů s rozšířenou působností vydalo Ministerstvo dopravy ČR
stanovisko pod č. j. 34/2004-160-AS/1.
Nová povinnost spočívá v doložení zdravotní způsobilosti k žádosti žadatele o řidičské oprávnění.
Miroslav Olšan, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 412, e-mail: olsan.m@kr.vysocina.cz

Nové podmínky pro provozování
silniční nákladní dopravy po vstupu
ČR do Evropské unie
Se vstupem České republiky
do Evropské unie dne 1. 5.
2004 vstoupilo v platnost
i Nařízení rady Evropského
hospodářského společenství
3820/85 ze 20. prosince 1985
o harmonizaci určité sociální
legislativy v silniční dopravě
(dále jen „nařízení rady EHS
3820/85“).
Uvedené nařízení upravuje
práci osádek v mezinárodní
i vnitrostátní silniční motorové

dopravě provozované vozidly
nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
na silnicích států Evropské
unie. Nařízení rady EHS 3820/
85 se vztahuje na provozovatele ze zemí EU, kteří provozují
dopravu pro vlastní i cizí potřeby, a plně nahrazuje vyhlášku Ministerstva zahraničních
věcí č. 108/1976 Sb., ve znění
pozdějších právních předpisů
o Evropské dohodě o práci
osádek vozidel v mezinárodní

silniční dopravě (mezinárodně
uznávaná zkratka AETR).
Nařízení rady EHS 3820/85
přesně upravuje minimální věk
řidičů, maximální dobu řízení,
denní, týdenní i čtrnáctidenní
maximální nepřerušenou dobu
řízení (bezpečnostní přestávky), minimální dobu přerušení
řízení, minimální denní dobu
odpočinku při řízení jednoho,
dvou a více řidičů, týdenní
dobu odpočinku apod.

Ministerstvo dopravy ČR řadu
směrnic v oblasti silniční motorové dopravy zapracovalo
v předstihu do zákona č. 111/
1994 Sb. o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů.
Působnost zákona o silniční
dopravě zůstala zachována.
Alena Sadílková, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 244, e-mail:
sadilkova.a@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Míra nezaměstnanosti na Vysočině stejná jako před rokem
Registrovaná míra nezaměstnanosti dle úřadů práce činila v kraji Vysočina letos v říjnu 8,6 %, což je tatáž hodnota, jaká byla zjištěna v říjnu v roce 2003. Podle nové metodiky výpočtu, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo letos v červenci, byla
na Vysočině míra nezaměstnanosti nižší – 8,0 %. Míra nezaměstnanosti se podle nové metodiky počítá jako podíl dosažitelných
uchazečů o zaměstnání, a tedy těch, již mohou okamžitě nastoupit do zaměstnání (nejsou v pracovní neschopnosti, na vojenské ani
civilní službě, v rekvalifikaci apod.), z celkové pracovní síly v území, do níž jsou však zahrnuti i cizinci. V důsledku to znamená,
že míra nezaměstnanosti vypočtená tímto způsobem je nižší než při výpočtu původní metodikou (bez cizinců), přičemž v ČR je
tento rozdíl výraznější než na Vysočině (pracuje zde v průměru méně cizinců).
Nejvyšší nezaměstnaností trpí Třebíčsko, naopak nejlépe je na tom okres Pelhřimov. Celkově platí, že míra nezaměstnanosti u mužů je nižší než u žen. Na Vysočině však je tento rozdíl mezi oběma pohlavími vyšší než v ČR. Velmi důležitým ukazatelem je počet
uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo. Pracovních příležitostí je u nás v průměru bohužel méně.
Vývoj míry nezaměstnanosti v kraji Vysočina a v ČR v období říjen 2003–říjen 2004
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Míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo v okresech kraje Vysočina v říjnu 2004
Míra nezaměstnanosti
Celkem

Muži

Ženy

Počet uchazečů na jedno
volné pracovní místo

Havlíčkův Brod

6,5

5,0

8,5

33,6

Jihlava

6,8

5,2

9,1

21,4

Pelhřimov

4,9

3,6

6,7

5,2

12,3

9,5

15,8

19,8

Žďár nad Sázavou

8,0

6,5

9,9

19,4

Vysočina

8,0

6,2

10,4

16,9

ČR

8,9

7,6

10,7

10,6

Okres

Třebíč

Zdroj dat (graf i tabulka): databáze Správy služeb zaměstnanosti MPSV, Praha 2003, 2004
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

číslo 12/2004

strana 4

ZPRAVODAJ

Kraj Vysočina se stará o snížení
radiační zátěže obyvatel
Ke snižování radiační zátěže
obyvatel využívá kraj Vysočina
v maximální míře Radonový
program ČR, ze kterého čerpá
státní dotace určené ke snížení
radiační zátěže obyvatel, žijících v bytových objektech, jež
jsou radonem nejvíce postiženy.
Ve výskytu radioaktivního
plynu radonu je kraj Vysočina
na třetím místě v republice po
kraji Středočeském a Karlovarském. Zatímco se ostatní
kraje potýkají především s
organizačním zabezpečením
monitoringu radonu v nejvíce
postižených bytových objektech při rozmísťování řádově
několika stovek detektorů
za rok (některé kraje vůbec
žádné), kraj Vysočina jich za
minulý rok rozmístil 3 750, tj.
do cca 1 800 bytů, a letos převzal k rozmístění přes 5 000 ks
detektorů, tj. do cca 2 500 bytů.
Letos současně zabezpečuje
sběr 3 750 ks detektorů rozmístěných v minulém roce, které
budou teprve vyhodnoceny.

Tento monitoring radonu je pro
občany zcela bezplatný, probíhá každý rok a pro zájemce o
realizaci monitoringu je státem
dotovaný. Dotace v minulém
roce činila 224 tis. Kč. Výsledky vyhodnocení měření radonu
obdrží vlastníci – uživatelé bytových objektů – individuálně
s doporučením, jak v případě
zjištění nadměrného výskytu
radonu v jejich objektu dále postupovat, pokud se rozhodnou
tento problém sami řešit. Pokud
o čerpání 150tisícové státní dotace na snížení radiační zátěže
ve svém bydlení projeví zájem,
kraj Vysočina jim maximálně
vyjde vstříc: zatímco v roce
minulém se kvůli opožděné
nové legislativě a malému zájmu obyvatel v kraji nepodařila
v bytech zabezpečit ani realizovat protiradonová opatření, v
letošním roce za pomoci osvěty
v mediích a na webových stránkách kraje Vysočina zabezpečil
kraj u Ministerstva financí ČR
ke dnešnímu dni příslib na stát-

ní dotaci v celkové výši 900 tis.
Kč, tj. pro 6 žadatelů, z toho 4 z
okresu Třebíč, 1 z okresu Pelhřimov a 1 z okresu Žďár n. S.
Z tohoto počtu byly již tři akce
v okrese Třebíč dokončeny.
Ke snižování radiační zátěže
obyvatelstva též přispívá realizace odradonovacích zařízení
na veřejných vodovodech, ve
kterých obsah radonu ve vodě
přesahuje horní mez danou
vyhláškou Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost č. 307/
2002 Sb., kdy pitná voda nesmí
být dodávána do spotřebitelské
sítě. V roce 2003 kraj zabezpečil pro obce (správce vodovodů)
státní dotaci ve výši 9,3 mil. Kč
na realizaci 6 odradonovacích
zařízení, z toho 4 v okrese Jihlava, 1 v okrese Pelhřimov a 1
v okrese Třebíč. Tím přispěl ke
snížení radiační zátěže pro cca
1 024 obyvatel. V letošním roce
mají státní dotaci přislíbenou
zatím 2 obce z okresu Jihlava v
celkové výši 3,7 mil. Kč a další
2 obce z okresů Pelhřimov a

Havlíčkův Brod mají zažádáno
o státní dotaci v úhrnné výši 3,8
mil. Kč. Tím by došlo ke snížení radiační zátěže u dalších
cca 700 obyvatel. Kromě toho
občané, kteří jsou vlastníky
soukromého zdroje pitné vody
(studny), využívají možnosti
požádat krajský úřad o zabezpečení bezplatného zjištění
obsahu radonu ve vodě.
Jak potvrzují příslušní odborní
pracovníci z ostatních krajů,
je zabezpečení Radonového
programu ČR na území kraje
náročnou záležitostí zejména
po časové a organizační stránce, čemuž odpovídají i jejich
výsledky. Z toho lze usoudit, že
kraj Vysočina se daného úkolu
zhostil nejlépe ze všech krajů,
i když časové i jiné podmínky
má stejné jako ostatní. Tím dokládá svůj zájem o zdraví občanů žijících na jeho území.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Účast kraje na veletrzích cestovního ruchu v roce 2005
Veletrhy cestovního ruchu
jsou příležitostí k oslovení jak
odborné, tak široké veřejnosti
nabídkou turistických možností
v regionu a zároveň příležitostí
přilákat do kraje tuzemské
i zahraniční turisty. K jednání
o veletržních prezentacích se
zástupci měst a mikroregionů
sešli v průběhu září.
Z diskuse vyplynulo, že největší význam připisují všechna
města své účasti na veletrhu
REGIONTOUR Brno (13.
1.–16. 1. 2005). Stánek na něm
bude proto na ploše 100 m2, aby
poskytl dostatek prostoru pro
představení nabídky jednotlivých měst a mikroregionů – ať
již formou osobní účasti nebo
rozsevu propagačních materiálů. Expozice bude koncipována
do tematických sektorů odpo-

vídajících turistické nabídce
kraje – historická města, hrady
a zámky, Unesco památky,
pěší turistika a cykloturistika,
možnosti lyžování, rodinná
dovolená na venkově. Podobně
jako v loňském roce budou pro
návštěvníky připraveny ukázky
drobných řemesel, ochutnávky
regionálních specialit i anketa
o ceny. Pro odbornou veřejnost
je pak ve spolupráci s krajským
odborem informatiky připravována prezentace o způsobu
představení lyžařských a cykloturistických tras na turistickém
webovém portálu kraje.
Oblast Vysočiny je atraktivní
také pro návštěvníky z pražské
aglomerace, pro něž bude připravena prezentace na veletrhu
HOLIDAY WORLD Praha
(17. 2.–20. 2. 2005), a to sice

na menší ploše, ale se stejným
členěním regionální turistické
nabídky. Realizací stánků na

obou těchto veletrzích bude pověřen jediný dodavatel, aby byl
zajištěn jednotný vizuální styl

Stánek kraje Vysočina na veletrhu DOVOLENÁ 2004 v Ostravě
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expozice. Finanční spoluúčast
jednotlivých měst a mikroregionů nebude vyžadována, neboť
oba veletrhy jsou částečně podpořeny MMR.

Na jednání zazněly poznatky
o trvajícím nedostatku informací pro potenciální návštěvníky
ze sousedních oblastí, a proto
byly z dalších regionálních vý-

Prezentace kraje Vysočina na veletrhu v Lipsku

Odstraňování reklamních
zařízení u silnic
V kraji Vysočina bylo zahájeno
řízení ve věci odstraňování nepovolených reklamních zařízení u silnic I. tříd. Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor dopravy
a silničního hospodářství, je
silničním správním úřadem
a vykonává státní správu
nad silnicemi I. třídy o délce
421 km v našem kraji. Na silnicích II. a III. tříd o celkové délce 4 673 km vykonávají činnost
silničního správního úřadu
obce III. stupně. K odstraňování reklamních zařízení u silnic
bylo přistoupeno na začátku
letošního roku, kdy vlastníci
reklamních zařízení buď nezaplatili nájmy z těchto reklamních zařízení, nebo vypršela
lhůta k povolení provozování
reklamního zařízení uvedená
v rozhodnutí. Po získání výše
uvedených informací byli odborem dopravy a silničního
hospodářství vyzváni vlastníci nepovolených reklamních
zařízení k jejich odstranění ve
stanoveném termínu.
Pro případy, kdy vlastník své
reklamní zařízení neodstraní,
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byly osloveny správy a údržby
silnic kraje Vysočina k spolupráci v zakrývání, které
je prováděno po marném
uplynutí 15 dnů od doručení
výzvy, následně je prováděno
jejich odstraňování, likvidace
a vymáhání nákladů s tím spojených u vlastníků reklamních
zařízení.
Uvedený způsob odstraňování
reklamních zařízení je plně
v souladu s postupem stanoveným v § 25 a 31 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Od srpna 2004 řešil odbor
dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina 12 případů
nepovolených reklamních zařízení s výsledkem odstranění
všech takových nepovolených
reklamních zařízení. Jako dílčí problém se jeví vymáhání
nákladů na vlastnících reklamních zařízeních.
Miroslav Stejskal, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 245, e-mail:
stejskal.m@kr-vysocina.cz

stav v ČR do návrhu zařazeny
výstavy DOVOLENÁ Ostrava
(7. 4.–10. 4. 2005), INFOTOUR
Hradec Králové (23. 3.–24. 3.
2005) a zvažována je i účast na
podobných akcích v Českých
Budějovicích (MOBIL SALON,
14. 4.–17. 4. 2005) a Olomouci
(TOUR EXPO, 28. 1.–30. 1.
2005). Zajištěna bude také
účast na listopadovém veletrhu
MADI Praha určeném pro odbornou veřejnost.
Mezi zahraničními návštěvníky
jsou nejpočetněji zastoupenými
zdrojovými zeměmi Německo,
Slovensko, Holandsko a Polsko.
Turistické možnosti kraje budou
proto představeny na veletrzích
VAKANTIE Utrecht (11. 1.–16.
1. 2005), SLOVAKIATOUR
Bratislava (20. 1.–23. 1. 2005),
CBR Mnichov (19. 2.–23. 2.
2005), ITB Berlin (11. 3.–15. 3.
2005), TT Varšava (září), TUC

Lipsko (listopad). Veletrhy v Paříži (březen), Miláně (březen),
Barceloně (březen), Madridu
(leden), Bruselu (únor), Moskvě
(březen), Vídni (leden), Hamburku (únor), Stuttgartu (leden),
Frankfurtu (duben) a Poznani
(říjen) budou obeslány propagačními materiály. S výjimkou
bratislavského veletrhu, kde je
plánován samostatný stánek,
bude na zahraničních veletrzích
prezentace Vysočiny součástí
národní expozice realizované
agenturou CzechTourism. Část
zahraničních veletrhů je jejím
příspěvkem finančně podpořena.
Bližší informace k veletrhům
poskytne oddělení cestovního
ruchu.
Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 533, e-mail:
mahelova.i@kr-vysocina.cz

Informace

Přečetli jsme za vás...
Občanský zákoník
V částce 189/2004 Sbírky zákonů vydané dne 9. 11. 2004 byl
publikován zákon č. 554/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 40/
1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů
Novela občanského zákoníku zavádí institut správce dědictví,
jenž vykonává až do skončení projednání dědictví soudem správu dědictví nebo jeho části. O ustavení správce dědictví může
rozhodnout soud v řízení o dědictví nebo zůstavitel v závěti.
Co se týče rozsahu práv a povinností ke svěřenému majetku, je
správce dědictví oprávněn vykonávat práva a plnit povinnosti,
které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli; přitom je
však omezen rámcem obvyklého hospodaření. Úkony, jež tento
rámec přesahují, může učinit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu, a jde tedy o osobu odpovědnou, která je navíc ze zákona povinna vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
Zákon je účinný od 1. 1. 2005.
Zákon o občanských průkazech
V částce 189/2004 Sbírky zákonů vydané dne 9. 11. 2004 byl
publikován zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 328/
1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších
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předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Přijatá právní úprava terminologicky sjednocuje zákon o občanských průkazech se zákonem o matrikách a zákonem o evidenci
obyvatel. Současně je řešena problematika jednoznačného
stanovení způsobu a rozsahu zapisování dosažených akademických titulů, stavovského označení, označení absolventů vyšších
odborných škol a vědeckých hodností. Jako nepovinný údaj bude
možné zapsat i označení dvou forem akademických pracovníků
vysokých škol, a to „profesor“ a „docent“.
Novela stanoví určeným správním úřadům oprávnění, aby do
budoucna mohly zadržet nejenom neplatný občanský průkaz, ale
také občanský průkaz, o němž lze důvodně předpokládat, že se
stane neplatným.
Zákon je účinný od 1. 1. 2005.
Školský zákon
V částce 190/2004 Sbírky zákonů, vydané dne 10. 11. 2004, byl
publikován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon představuje novou komplexní úpravu školství od předškolního vzdělávání přes základní a střední vzdělávání až po vyšší
odborné vzdělávání včetně vzdělávání zájmového, základního
uměleckého a jazykového.
Nově jsou upraveny podmínky pro vyučování náboženství ve
veřejných školách. Výslovně jsou na rozdíl od současné právní
úpravy upravena práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich
zákonných zástupců, např. právo na informace o vzdělávání, právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se jich týkají, právo
na žákovskou samosprávu apod.
Zásadní systémovou změnou je zavedení tzv. společné části
maturitní zkoušky, která bude stanovena státem. Se zavedením
tohoto pojetí maturitních zkoušek se počítá od školního roku
2007/2008.
Zákon dále nabízí a upravuje novou fakultativní právní formu pro
oblast školství – školskou právnickou osobu.
Zákon je účinný od 1. 1. 2005.
Zákon o pedagogických pracovnících
V částce 190/2004 Sbírky zákonů vydané dne 10. 11. 2004 byl
publikován zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů.
Zákon definuje pedagogické pracovníky a stanovuje předpoklady
a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém.
Zákon je účinný od 1. 1. 2005.
Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz

Příprava právních předpisů obcí
Při přípravě svých právních předpisů mohou obce využít vzory obecně závazných vyhlášek a nařízení, které jsou umístěny
na internetových stránkách kraje Vysočina.

www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce

Program obnovy venkova
2004 – upozornění
Připomínáme obcím a mikroregionům, které v letošním
roce v rámci tohoto programu
čerpaly podporu, že vyúčtování celkových nákladů projektu
a závěrečná zpráva musí být
předloženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního
dopisu smlouvy (k dispozici též
na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na internetových
stránkách kraje) nejpozději do
31. 1. 2005 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností,
do jehož obvodu vaše obec, svazek obcí či sdružení obcí spadá.
Součástí vyúčtování musí být

též kopie prvotních účetních dokladů (včetně dokladů o úhradě
celkových nákladů – výpisy
z účtu apod.).
Dále upozorňujeme, že případné nevyužité prostředky je
nutno neprodleně vrátit na účet
krajského úřadu č. 4050004999/
6800 včetně uvedení variabilního a specifického symbolu dle
smlouvy o poskytnutí podpory
a včetně avíza k platbě.
Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Poznávací cesty
po Vysočině
Ve dnech 6.–8. října 2004 se
uskutečnila První poznávací
cesta po Vysočině. Jedná se
o pilotní projekt připravený
odborem kultury a památkové
péče Krajského úřadu kraje
Vysočina, jehož cílem je zajistit
dlouhodobé efektivní kontakty,
spolupráci a aktuální informace
z oblasti kultury a památkové
péče minimálně v rámci Evropy.
První cesta byla určena zástupcům dolnorakouských institucí
a zúčastnila se jí Mag. Dagmar
Kunert z odboru kultury a vědy
Úřadu dolnorakouské zemské
vlády v St. Pöltenu, která připravuje zemské výstavy, muzikolog Hofrat Dr. Alfred Willander, Mag. Martin Grüneis z oddělení památkové péče a Hofrat
Dr. Peter König ze Státního památkového úřadu se sídlem ve
Vídni. V doprovodu Mgr. Horymíra Kubíčka, vedoucího
odboru kultury a památkové
péče, a ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných krajem
Vysočina na úseku kultury
i příslušných zástupců v jednotlivých městech navštívili

všechny tři památky UNESCO
Vysočiny, dále Brtnici, Polnou,
Nové Město na Moravě, Havlíčkův Brod, Novou Říši a některá
další zajímavá místa i města
našeho kraje.
Program sledoval dva cíle:
jeden směřoval k seznámení
se s postupy ochrany a obnovy
kulturních památek v České
republice a konkrétně v kraji
Vysočina, druhý se zaměřoval
na posílení dosud nevýrazné
spolupráce mezi kulturními institucemi kraje Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko.
Řada témat byla předem otevřena na setkání zástupců odboru
kultury a památkové péče s kolegy z Úřadu dolnorakouské
vlády v St. Pöltenu v polovině
září 2004, a tedy v době, kdy
se cesta připravovala, takže
program rakouských partnerů
mohl být postaven již na konkrétních bodech.
Z hlediska památkové péče byla
největší pozornost věnována
systému prohlašování památkových rezervací a zón, spolupráci
s vlastníky při obnově kulturních památek a finančním pro-

číslo 12/2004
středkům na obnovu kulturního
dědictví v kraji.
Za obzvlášť přínosné v oblasti
kultury pak považovali účastníci
cesty možnost srovnání modelu
správy a postavení příspěvkových organizací zřizovaných
kraji v porovnání s modelem
platným v Rakousku. Četné diskuse se týkaly současných trendů

ZPRAVODAJ
instalace muzejních a galerijních
expozic z pohledu vysokých
nároků kladených na atraktivitu
a profesionalitu krajských muzeí
až po vyhledávanou jednoduchost až domácký ráz malých
muzeí soukromých.
Pokračování navázaných kontaktů se předpokládá hned na
počátku příštího roku zapoje-

ním kraje Vysočina do projektu
Hrdinové v rámci připravované
zemské výstavy Dolního Rakouska, která bude dokumentovat společné dějiny obou zemí.
Projekt Poznávací cesty po Vysočině naplňuje Dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí
Dolní Rakousko a krajem Vysočina a její schválený pracovní
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program pro oblast kultury na
roky 2003–2005. Obdobně evropsky koncipované Poznávací
cesty po Vysočině budou probíhat i v příštích letech.
Lenka Vyhlídalová, odbor
kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
vyhlidalova.l@kr-vysocina.cz

Anotace k zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon vyšel ve Sbírce zákonů
dne 10. 11. 2004.
Vzhledem k rozsahu zákona
upozorňujeme pouze na některé změny, jež se týkají především obcí jakožto zřizovatelů
škol a školských zařízení.
SVAZEK OBCÍ, ŠKOLSKÁ
PRÁVNICKÁ OSOBA
V § 8 je vedle tradičních zřizovatelů – kraje, obce – nově
definován svazek obcí, jehož
předmětem činnosti jsou úkoly
v oblasti školství. Školy a školská zařízení mohou být podle
zák. č. 250/2000. Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zřizovány jako
školské právnické osoby nebo
příspěvkové organizace.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V § 7 je nově definována mateřská škola jako druh školy
(dosud předškolní zařízení).
Z ustanovení a dalších paragrafů zákona a podle výkladu
MŠMT pak vyplývá nová povinnost, že druh školy musí být
uveden v názvu školy. Příklad:
je-li v jednom právním subjektu spojena základní škola i mateřská škola, musí se to v názvu
tohoto subjektu projevit. Možný název Základní škola a mateřská škola… nebo Mateřská
škola a základní škola…
UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK
V § 23 je nově dána pravomoc
k udělování výjimek z počtu
žáků na škole zřizovateli.
Zřizovatel školy může povolit
výjimku do 4 dětí, žáků a stu-

dentů z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem
(vyhlášku vydává Ministerstvo
školství; dosud nebyla vydána,
stane se tak do konce roku
2004).
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V § 34 je nově stanoveno, že
o přijetí dítěte do mateřské
školy (dále jen MŠ) nebo o stanovení zkušebního pobytu v MŠ
rozhoduje ředitelka MŠ (dříve
v případech, kdy počet přihlášených žáků převyšoval počet dětí,
které šlo přijmout rozhodoval
zřizovatel). Nově je též stanoveno přednostní přijímání dětí
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Je stanoveno, že pokud nelze
dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
přijímat z kapacitních důvodů,
zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení
dítěte do jiné MŠ.
V § 179 je uvedeno, že obec je
povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky pro
děti s místem trvalého pobytu
na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském
domově.
V § 35 je také definováno, kdy
může ředitelka MŠ rozhodnout
o ukončení předškolního
vzdělávání (nově se zavádí
jakési „vyloučení dítěte“ z MŠ
při splnění podmínek daných
zákonem).

Podle § 123 se vzdělávání
v posledním ročníku MŠ poskytuje bezplatně. (Toto ustanovení platí již od 1. 1. 2005
– bude mít vliv na financování
provozu MŠ!). Výši úplaty za
MŠ stanovuje nově ředitelka
MŠ. Stejně tak rozhodnutí
o snížení nebo prominutí
úplaty za MŠ náleží ředitelce
MŠ. (Dosud provádí zřizovatel, vydává k tomu obecně
závaznou vyhlášku, všechny
tyto obecní vyhlášky se stávají
dnem 1. 1. 2005 neplatnými a je
potřeba je zrušit).
Upozorňujeme, že podle § 183
se na všechna rozhodování
o právech a povinnostech právnických osob v oblasti státní
správy podle tohoto zákona
vztahuje správní řád a odvolacím orgánem je krajský
úřad (dříve v některých případech byl odvolacím orgánem
zřizovatel). Toto ustanovení
o správním řádu se vztahuje
na všechny školy a školská
zařízení.
V § 161 je nově stanoveno, že
krajský úřad rozepisuje a poskytuje finanční prostředky
(tzv. přímé náklady na školství
– mzdy a na pomůcky) přímo
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol (tedy
na účty škol, dříve na účty zřizovatelů). Toto ustanovení se
vztahuje též na základní školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Z § 167 vyplývá, že zřizovatel
zřídí povinně při každé základní, střední a vyšší odborné

škole školskou radu. (Přesné
podmínky zřízení uvádí zákon,
podle přechodných ustanovení
musí být školská rada zřízena
do konce roku 2005.)
V § 119 se nově definuje, že zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování
zaměstnanců škol a školských
zařízení a stravovací služby
i pro další osoby, a to za úplatu (dosud byla hrazena tzv.
režie zaměstnanců z přímých
nákladů na školy a školská
zařízení, od 1. 1. 2005 to již
nebude možné, zaměstnanci si
budou hradit plnou hodnotu
stravování, částečná úhrada
bude možná jako dosud z fondu kulturních a sociálních
potřeb).
Z § 166 vyplývá, že ředitelem
školy může být jmenován pouze
ten, kdo splňuje předpoklady
podle zákona o pedagogických
pracovnících a na základě konkurzu (ke konkurzům bude vydána nová vyhláška). Obce již
nebudou potřebovat souhlas
krajského úřadu při jmenování ředitele školy. Současně však
definuje přesně podmínky, za
kterých může být zřizovatelem
ředitel školy odvolán. (Nebude
možné dělat tzv. „rekonkurzy“,
například po pěti letech, jenom
na základě rozhodnutí zřizovatele.)
Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail:
ludvik.z@kr-vysocina.cz
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pf 2005
Klidné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
přejí zastupitelé kraje Vysočina.

