9

Září 2004

Volby do Senátu Parlamentu České
republiky a do zastupitelstev krajů
V částce 150 Sbírky zákonů
bylo pod č. 449 uveřejněno
rozhodnutí prezidenta republiky
ze dne 19. července 2004 o vyhlášení voleb do zastupitelstev
krajů a do Senátu Parlamentu
České republiky. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy
byla rozeslána Sbírka zákonů,
v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno. Vzhledem
k tomu, že uvedená částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne
30. července 2004, byly tímto
dnem volby vyhlášeny.
Volby se budou konat v pátek
dne 5. listopadu 2004 od 14.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu
dne 6. listopadu 2004 od 8.00
hod. do 14.00 hod. Případné
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne v pátek
dne 12. listopadu 2004 a v sobotu dne 13. listopadu 2004 ve
stejném čase.
Podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“),
zajišťuje organizačně technicky
přípravu, průběh a provedení
voleb do zastupitelstva kraje
krajský úřad. Volby do Senátu
Parlamentu ČR zajišťuje podle
§ 13 odst. 1 písm. a) zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon o volbách do
Parlamentu ČR“), organizačně
a technicky pověřený obecní
úřad v sídle volebního obvodu,
což je pro volební obvod č. 52
se sídlem v Jihlavě Magistrát
města Jihlavy.
Kandidátní listiny pro volby
do zastupitelstev krajů podávají
politické strany a politická hnutí, registrovaná na Ministerstvu
vnitra ČR, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice,

a to na krajský úřad nejpozději
do 31. srpna 2004 do 16.00 hod.
Přihlášky k registraci pro volby
do Senátu Parlamentu ČR se
podávají ve stejném termínu,
ale na Magistrát města Jihlavy.
Pro volby do Senátu Parlamentu
ČR může přihlášku k registraci
podat kromě shora uvedených
subjektů i nezávislý kandidát.
Úkolem krajského úřadu po
převzetí kandidátní listiny pro
volby do zastupitelstva kraje
a její přílohy, kterou je Prohlášení kandidáta, je kandidátní
listinu přezkoumat a v případě
zjištěných závad vyzvat volební
stranu prostřednictvím zmocněnce k jejich odstranění, a to
nejpozději do 16. září 2004 do
16.00 hod. Ve dnech 16. 9.–18.
9. 2004 musí krajský úřad rozhodnout o škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině, o registraci kandidátní listiny nebo
o odmítnutí kandidátní listiny.
Bezprostředně po registraci
kandidátních listin zašle krajský
úřad seznam zaregistrovaných
kandidátních listin starostům
obcí, aby měli informaci o tom,
které politické strany a politická
hnutí mohou v souladu s § 17
odst. 2 zákona o volbách do
zastupitelstev krajů delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskových
volebních komisí (dále jen „komise“). Krajský úřad zároveň
zašle seznam registrovaných
a odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi, která
dne 21. září 2004 vylosuje čísla
pro označení hlasovacích lístků
politických stran, politických
hnutí a koalic. Poté krajský úřad
naváže spolupráci s příslušnou
tiskárnou za účelem zajištění
tisku hlasovacích lístků.
Bezprostředně po převzetí kandidátních listin začne krajský
úřad spolupracovat i s Českým
statistickým úřadem, krajskou
reprezentací Jihlava (dále jen

„Český statistický úřad“), kterému předá kopie kandidátních
listin, a bude se spolu s ním podílet na kontrole registru kandidátů a na jeho aktualizaci např.
v případě odvolání kandidáta
zmocněncem volební strany,
úmrtí kandidáta nebo vzdání se
kandidatury. Nejpozději 4. září
2004 předá Český statistický
úřad krajskému úřadu seznam
kandidátů se shodnými údaji,
tedy kandidátů, kteří byli uvedeni na více kandidátních listinách
pro volby do zastupitelstev krajů. Krajský úřad vyzve zmocněnce volební strany ke škrtnutí
takového kandidáta, a pokud tak
zmocněnec neučiní ve stanovené lhůtě, rozhodne o škrtnutí
kandidáta krajský úřad.
V časovém období od 30.
srpna do 3. září 2004 zorganizuje krajský úřad školení
pro starosty obcí. Zvlášť budou
proškoleni starostové obcí, kteří
budou zajišťovat pouze volby do
zastupitelstev krajů, a zvlášť ti,
kteří budou zajišťovat jak volby
do zastupitelstva kraje, tak do
Senátu Parlamentu ČR.
Po prvních zasedáních okrskových volebních komisí (nejzazší
termín je pátek 15. října 2004)
zorganizuje krajský úřad ve
spolupráci s Českým statistickým úřadem školení vybraných
členů komisí.
Ve dnech voleb je úkolem
krajského úřadu provést kontrolu hlasování ve volebních
místnostech.
Informace k volbám je možno
nalézt opět na internetových
stránkách kraje Vysočina v rubrice Metodická pomoc obcím >
Volby 2004 > Volby do zastupitelstev krajů > Volby do Senátu
Parlamentu ČR.
Alena Kuchařová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Informace o doporučené konfiguraci pracoviště
koncového uživatele nového informačního systému
Registru živnostenského podnikání
V souvislosti s přípravou zavádění a postupného spouštění
nového informačního systému
Ústřední evidence podnikatelů – Registru živnostenského
podnikání upozorňuje Krajský
úřad kraje Vysočina, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu,
Procesor

Operační systém

Paměť RAM

touto cestou obecní úřady obcí
s rozšířenou působností na doporučení odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, které se týká hardwarové
a softwarové konfigurace pracoviště koncového uživatele
tohoto nového informačního
systému.

činností, spojených s vedením
živnostenského rejstříku.
Doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo zasláno
tajemníkům obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností. Toto
doporučení je k dispozici i na
www.kr-vysocina.cz > Krajský
úřad > Metodická pomoc obcím.

Minimální doporučená konfigurace

Optimální konfigurace

Pentium-class procesor
např. P2/400, Celeron 400

P3/850
Celeron 850
a vyšší dle potřeb operačního systému

Windows XP Professional nebo Home Edition
Windows 2000 Professional SP2
Windows NT Workstation 4.0 SP6
Windows 98 Second Edition

Windows 98 Second Edition
Windows 2000 Professional SP2
Windows XP

64 MB

128 MB a vyšší dle potřeb OS

Volné místo na disku po
instalaci SW
(pro ukládání dočasných souborů)
Monitor (rozlišení)

Koncová pracoviště budou lokalizována u odborů obecního
živnostenského úřadu a jejich
počet u jednotlivých úřadů bude
závislý na počtu zpracovávaných
případů tak, aby nebyl nijak
omezen postup řízení ve věcech
vzniku, změn a zániku živnostenských oprávnění a dalších

minimálně 20 MB
800 x 600

1024 x 768

Internetový prohlížeč
(se zapnutými Java skripty
a povoleným otevíráním dalších
oken)

Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 a vyšší
Netscape Navigátor 7.0 a vyšší
Mozilla a vyšší

Microsoft Internet Explorer 6 SP1

Software pro tisk dokumentů

Adobe Reader 6.0

Adobe Reader 6.0 CE

Tiskárna

laserová A4

Čtečka čipových karet

typ bude upřesněn později

Miloš Drahoš, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, telefon: 564 602 374, e-mail: drahos.m@kr-vysocina.cz

Kapesní průvodce pro mimořádné situace
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné
situace, které mohou ohrozit
životy i zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Jedná se především o povodně, vichřice, ropné havárie,
sesuvy půdy, sněhové laviny
a havárie průmyslových zařízení. Ke zmírnění následků
těchto situací přispívají zejména legislativní a organizační
opatření, která přijímá každý
vyspělý stát. Účinně mohou
ke zmírnění těchto následků napomoci i sami občané.

Proto je důležité znát možná
nebezpečí a chování při vzniku mimořádných situací, umět
si poradit, ale i pomoci svým
blízkým a sousedům.
Kraj Vysočina spolu s Hasičským záchranným sborem
kraje připravily příručku
Kapesní průvodce pro mimořádné situace. Ta obsahuje
v první kapitole všeobecné
informace a tom, jak se o nebezpečí občan dozví, důležitá
telefonní čísla na záchranáře
integrovaného záchranného
systému a frekvence rozhla-

sových vysílačů pokrývajících
kraj. V další kapitole jsou
základní informace, jak se
chovat při povodni, požárech,
úniku chloru a čpavku (amoniaku), radiační havárii, velké
havárii na dálnici, při pobytu
v horách a u vody. Poslední
kapitola je věnována první
pomoci při různých typech
zranění, ať již při dopravní
nehodě nebo jiné činnosti.
Příručka má formát kreditní
karty, dá se snadno nosit například v peněžence. V současné době budou příručky

bezúplatně distribuovány prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Budou umístěny
na městských i obecních
úřadech v místech s předpokládanou velkou návštěvností
občanů.
Publikace naleznete na internetových stránkách kraje
Vysočina www.kr-vysocina.cz
> Edice.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz
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Informace
Přečetli jsme za vás…
Zákon o zaměstnanosti
V částce 143 Sbírky zákonů vydané dne 23. 7. 2004 byl publikován
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon představuje
zcela nový předpis, který ruší dosavadní zákon č. 1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti, a další zákony, které se zaměstnaností souvisejí.
Nový zákon o zaměstnanosti zakazuje diskriminaci před vznikem
pracovního poměru. Zpřísňuje pravidla pro zařazení do evidence
nezaměstnaných a pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Zvyšuje ochranu dětské práce. Umožňuje fungování nestátních zprostředkovatelů práce. Zákon je účinný od 1. 10. 2004.
Zákon o ochraně osobních údajů
V částce 144 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2004 byl publikován zákon č. 439/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Novela zákona o ochraně osobních údajů zpřesňuje podmínky pro výjimky z režimu práv a povinností správce nebo
zpracovatele spojených se zpracováním osobních údajů. Nově upravuje některá práva a povinnosti správce a zpracovatele při zpracování
osobních údajů v souvislosti s uplatňováním práva subjektu údajů na
přístup k informacím. Nová je rovněž úprava práv a povinností týkajících se nápravy stavu, kdy se subjekt údajů domáhá svého práva na
ochranu soukromí před neoprávněným zpracováním osobních údajů
o jeho osobě. Novela mění přístup České republiky – Úřadu pro
ochranu osobních údajů v oblasti předávání osobních údajů do členských států EU nebo do států tzv. třetích zemí, pokud jsou tyto státy
smluvní stranou Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108 (vyhlášená pod č. 115/2001 Sb.
m. s.). Zákon je účinný od 26. 7. 2004.
Zákon o elektronickém podpisu
V částce 144 Sbírky zákonů vydané dne 26. 7. 2004 byl publikován zákon č. 440/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 227/2000
Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona o elektronickém podpisu definuje časové razítko
a elektronickou značku a stanovuje podmínky jejich používání.
Upřesňuje povinnosti orgánů veřejné moci přijímat a odesílat
zprávy, které jsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem
prostřednictvím zvláštních pracovišť – elektronických podatelen.
Písemnosti orgánů veřejné moci v elektronické podobě označené
elektronickou značkou nebo podepsané uznávaným elektronickým
podpisem mají stejné právní účinky jako veřejné listiny vydané
těmito orgány. Zákon je účinný od 26. 7. 2004.
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb
V částce 150 Sbírky zákonů vydané dne 30. 7. 2004 bylo publikováno pod č. 449/2004 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb
do zastupitelstev krajů. Podle tohoto rozhodnutí se budou volby do
Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4,
7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61,
64, 67, 70, 73, 76, 79 a volby do zastupitelstev krajů konat v pátek
a sobotu 5. a 6. listopadu 2004.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
V částce 156 Sbírky zákonů vydané dne 11. 8. 2004 bylo publikováno sdělení č. 465/2004 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Skorotice v kraji Vysočina. Nové volby se budou konat
4. 12. 2004.
Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 299, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz

Diskusní fórum k varování
a vyrozumívání
obyvatelstva
V sídle kraje Vysočina se 14.
září uskuteční pod záštitou
náměstka ministra vnitra,
generálního ředitele HZS ČR
a hejtmana kraje Vysočina
diskusní fórum k problematice vyrozumění a varování
obyvatelstva. Hlavní téma nese
název Zdroje financování pro
výstavbu a obnovu systémů
vyrozumění a varování.
Na fóru bude prezentován kompletní přehled všech dotačních
titulů, legislativní rámec vymezující odpovědnost za provoz
jednotného systému varování
a vyrozumění, odpovědnost starostů a povinnosti starostů obcí
k zabezpečení varování a informování obyvatelstva. Dále pak
dotace poskytované ze zdrojů
Ministerstva vnitra a doporučení
pro starosty při podání žádosti
o dotaci na systém vyrozumění
a varování na obci. Součástí

fóra bude i krátké vyhodnocení
cvičení IZS Horizont 2004 a doprovodná výstava zaměřená na
novinky z oboru technická podpora varování obyvatelstva. Odpolední hodiny budou věnovány
individuálním konzultacím starostů obcí a pověřených pracovníků s odborníky na jednotlivé
dotační tituly. Fórum je určeno
pro starosty obcí s rozšířenou
působností a odborníky z oblasti
vyrozumění a varování krajů
Vysočina, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského,
Jihomoravského a kraje Zlínského. O průběhu diskusního fóra
a možnostech dotačních titulů
budeme informovat v příštím
vydání Zpravodaje.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Informace
Základní informace o školním roce 2004/2005
Období školního vyučování:
první pololetí: středa 1. září 2004 – pondělí 31. ledna 2005
druhé pololetí: úterý 1. února 2005 – čtvrtek 30. června 2005
Období školních prázdnin:
podzimní prázdniny: středa 27. a pátek 29. října 2004
vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2004 – neděle 2. ledna
2005
vyučování začíná: pondělí 3. ledna 2005
pololetní prázdniny: pátek 4. února 2005
jarní prázdniny v kraji Vysočina: pondělí 21. února – neděle
27. února 2005
velikonoční prázdniny: čtvrtek a pátek 24.–25. března 2005
Zápisy do 1. ročníků ZŠ: v období od 15. ledna do 15. února
Přijímací zkoušky na střední školy:
I. termín: pondělí 18. dubna 2005
II. termín: čtvrtek 19. května 2005
Talentové zkoušky v uměleckých oborech středních škol:
15.–31. ledna 2005
Termíny maturitních zkoušek: 9. května – 20. června 2005
Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail: ludvik.z@kr-vysocina.cz
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Vysocina a Evropská unie
Na Vysočině se o dotace ze SROP uchází 28 projektů v hodnotě 453 milionů
Celkem 28 individuálních
projektů za 453 milionu korun podali žadatelé z kraje
Vysočina v první výzvě do
Společného regionálního operačního programu (SROP),
který je jediným přímo
regionálně zaměřeným programem pro čerpání dotací
ze strukturálních fondů EU
(SF).
Dalších 40 projektů se žádostí
o dotace ze SROP v objemu
1,13 miliardy korun přijal Jihomoravský kraj. Oba kraje tvoří
administrativní jednotku Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod, v jejímž rámci budou
projekty soutěžit o dotace ze SF
a z národních veřejných zdrojů.
V regionu NUTS II Jihovýchod
dostačují přidělené dotační prostředky za předpokladu jejich
využití za celé programovací
období (2004–06) na financování individuálních projektů
v hodnotě okolo 1,45 miliardy
Kč. O tom, které projekty do-

tace získají, bude na konci září
rozhodovat na základě bodového hodnocení projektů Regionální rada Regionu soudržnosti
NUTS II Jihovýchod, smlouvy
o poskytnutí dotace budou první úspěšní žadatelé podepisovat
na konci letošního roku.
V první výzvě největší převis
zájemců zaznamenala v regionu NUTS II Jihovýchod oblast
rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, kam žadatelé podali
celkem 26 projektů za 288 mil.
Kč. Vyčleněná podpora ze SF
a tuzemských veřejných zdrojů
pro celé tříleté období přitom
dostačuje na projekty v hodnotě okolo 111 mil. Kč. Mezi největší přihlášené projekty patří
adaptace zámku v Dukovanech
za 82 mil. Kč nebo výstavba
turistického centra v Bystřici
nad Pernštejnem za 42 mil.
Kč. Velký zájem vyvolala také
oblast infrastruktury pro rozvoj
lidských zdrojů, kde dotace postačí zhruba na projekty za 261

milionů korun, zatímco žadatelé podali 24 projektů za celkem
358 mil. Kč.
V oblasti rozvoje regionální
dopravní infrastruktury bylo
podáno za region NUTS II
Jihovýchod celkem 5 projektů za 735 mil. Kč, přičemž
dotace pokryje financování
projektů za 658 mil. Kč. Jediný
projekt, a to zavedení bezbariérové dopravy v krajském
městě Jihlava za 102 mil. Kč,
byl přijat v oblasti rozvoje
dopravní obslužnosti, v níž je
možné financovat projekty za
zhruba 282 mil. Kč. V oblasti
informačních a komunikačních technologií, kde by přidělené dotace měly dostačovat na
projekty o souhrnné hodnotě
139 mil. Kč, se do první výzvy
přihlásilo celkem 12 projektů
za 103 mil. Kč. Například kraj
Vysočina podal projekt krajské
páteřní optické sítě za 29 mil.
Kč a na Novoměstsku by podle
podaného projektu měla vznik-

nout síť informačních kiosků
za 9 mil. Kč.
V první výzvě, která byla
vyhlášena od 1. června do 30.
července letošního roku, se
o dotace ze SROP mohly ucházet zejména nepodnikatelské
subjekty z řad obcí, svazků
obcí, krajů, organizací zřizovaných obcemi a kraji a nestátních neziskových organizací.
Kraj Vysočina navíc v souladu
s programem SROP připravil
a podal žádosti na pět grantových schémat, jejichž prostřednictvím se budou moci o dotace
ze SF ucházet i podnikatelské
subjekty. Vyhlášení příjmu
žádostí do těchto grantových
schémat se v závislosti na jejich
schválení předpokládá v průběhu letošního podzimu.
Petr Kukla, oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu
soudržnosti NUTS II Jihovýchod
telefon: 564 602 539, e-mail:
kukla.p@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina se stal prvním Zdravým krajem ČR
Rozhodnutím Zastupitelstva kraje
Vysočina se stal kraj Vysočina 27.
7. 2004 řádným a plnoprávným
členem asociace Národní sítě
Zdravých měst České republiky
(NSZM ČR – www.nszm.cz).
Připojil se tak oficiálně k celosvětové iniciativě OSN Projekt Zdravé město, jejímž hlavním mottem
je dobrá správa věcí veřejných
(ve světě a v Evropě známá jako
good governance). Zdravím
komunity rozumí OSN stav fyzické, duševní, environmentální
a sociální pohody každého jejího
člena i společenství jako celku.
Prvořadým úkolem tzv. zdravé
municipality (města, mikroregionu a nově i kraje) je proto promyšlené vytváření podmínek pro
uspokojování širokého spektra
potřeb, které přispívají ke všeobecné pohodě a kvalitě života
jejích obyvatel – od zajištění do-

statku odpovídajících pracovních
příležitostí přes aktivní politiku
bydlení, dostupnost a kvalitu
veřejných služeb, příjemné životní prostředí a ochranu zdraví
občanů až po bohaté kulturní
a společenské vyžití. Těchto cílů
je ve zdravých municipalitách
dosahováno při respektování
principů udržitelného rozvoje
a s aktivním zapojením veřejnosti do rozhodovacího procesu.
Pro dosažení co největší efektivity a úspěšnosti těchto snah
o utváření podmínek pro kvalitní
život poskytuje NSZM ČR svým
členům osvědčené know-how
v podobě ucelené metodiky
řízení a rozvoje včetně školení
v metodách zpracování projektů,
seznamování s novými metodami strategického plánování a řízení a aktuálního informačního
servisu. Ve městech Vysočiny,

která již z vlastní iniciativy členy
NSZM ČR jsou (Třebíč, Velké
Meziříčí, Telč a Nové Město na
Moravě), se lze přesvědčit, že
přínos členství je patrný nejen ve
vzrůstající spokojenosti obyvatel
se životem ve městě, ale je vyjádřitelný i finančně – v neustálém
zvyšování objemu podpořených,
úspěšně realizovaných rozvojových projektů. Proto bude kraj
Vysočina i nadále podporovat
přímé zapojení svých obcí do realizace Projektu Zdravé město.
Vedle potěšujícího faktu, že se
kraj Vysočina svým zapojením
do projektu stal vůbec prvním
Zdravým krajem ČR, je jeho řádné členství v NSZM ČR významné zejména pro malé obce, které
nemají dostatečné, především
personální kapacity pro systematické hledání možností podpory
rozvoje. Prostřednictvím kraje

mají i tyto obce příležitost dostat se k aktuálním informacím
a potřebné metodice (například
pro zpracování projektů), a tak
rozvíjet venkovský prostor jako
příjemné místo k bydlení a žití.
Označení Zdravé město a nyní i Zdravý kraj Vysočina je
(a stále více bude) pozitivním
signálem pro poskytovatele
nejrůznějších typů podpory.
Je totiž zárukou, že municipalita
je řízena efektivně, v souladu
s požadavky a potřebami občanů,
přičemž respektuje právo dalších
generací na spokojený život.
A spokojený občan byl, je a bude
hlavním cílem našeho společného, ať krajského nebo obecního,
snažení.
Dita Tesařová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
tesarova.d@kr-vysočina.cz
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Vyhodnocení součinnostního havarijního cvičení
Horizont 2004
V květnovém a červnovém
čísle Zpravodaje jsme přinesli
informaci o připravovaném součinnostním havarijním cvičení
Horizont 2004.
Cvičení řídil hejtman kraje Vysočina a proběhlo 23.
června v době od
6.00 do 13.00 hodin
v Jaderné elektrárně Dukovany,
v krajském úřadě
a ve vybraných obcích a zařízeních v okolí JE Dukovany.
Součinnostní havarijní cvičení
prověřilo návaznost Vnitřního
a Vnějšího havarijního plánu
k zajištění ochrany obyvatelstva

v zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany
a součinnost složek integrovaného záchranného systému
v případě vzniku
mimořádné radiační události 2. a 3.
stupně. Prověřilo
průnik informací
na příslušné složky
havarijní připravenosti, koordinační
činnost
orgánů
krizového řízení krajů a obcí
při likvidaci následků radiační
havárie a zavedení ochranných
opatření pro obyvatelstvo. Dále
prověřilo činnost operačních
a informačních středisek HZS

Od 1. září bude opět
zavedeno žákovské jízdné
Na základě usnesení vlády
č. 624 ze dne 23. 6. 2003 bude
od 1. září letošního roku zavedeno žákovské jízdné. Nárok na ně budou mít všichni
žáci a studenti do 26 let, kteří
denně dojíždějí linkovým
(meziměstským) autobusem
nebo vlakem do základní,
střední odborné, vysoké či
speciální školy a zpět.
Sleva bude poskytována pouze
ve dnech, kdy probíhá školní
vyučování, ne tedy o prázdninách. Studenti, kteří dojíždějí
do internátů a na koleje, což
musí potvrdit škola na žákovském průkazu, budou moci
slevu uplatnit i v neděli.
Výše slevy pro žáky od 6 do
15 let bude 62,5 % z plného
jízdného, zaplatí tedy 37,5 %
plného jízdného. Studentům od
15 do 26 let bude poskytnuta
sleva 25 % z plného jízdného,
zaplatí tedy 75 % ceny plného
jízdného.
Žákovské průkazky budou
vydávat dopravci, kteří zveřejní místa, v nichž budou
prodávat a ověřovat tiskopisy

žákovských průkazů. Žák nebo
student tiskopis vyplní a nechá
potvrdit ve škole. Dopravce
údaje zkontroluje, orazítkuje
a vyznačí dobu platnosti. Legitimace pak bude platit jak
v linkové autobusové dopravě,
tak na železnici. V případě
jízdy studenta nebo žáka s jiným dopravcem, než který
mu vydával průkazku, tento
dopravce po kontrole údajů
průkazku uzná a vydá zlevněnou jízdenku.
Dopravcům bude stát prostřednictvím krajů kompenzovat
prokazatelnou ztrátu z poskytování žákovského jízdného.
Kladným momentem pro
děti a studenty se jeví, že na
rozdíl od příspěvku na dopravu (byl zrušen k 1. červenci
2004), kdy se nárok odvozoval
z příjmů rodiny, budou mít na
žákovské jízdné nárok všichni.
Ladislav Staněk, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 235, e-mail:
stanek.j@kr-vysocina.cz

kraje, které se podílejí na předávání informací v případě vzniku havárie, a také stav havarijní
připravenosti, zejména zpracování dokumentace havarijního
plánování.
Cvičení probíhalo dle předpokládaného časového scénáře,
který byl součástí plánu provedení cvičení.
Poprvé v historii podobných
cvičení byla procvičena činnost skupiny informací a styku
s veřejností krizového štábu
kraje Vysočina, a to při přípravě společného tiskového prohlášení a organizování tiskové
konference. Dále také činnost
směřující k pravdivému, jednotnému a objektivnímu podávání
informací o vývoji situace v
jaderné elektrárně a v jejím
okolí. Dle uzavřených smluv
byla prověřena schopnost České televize a Českého rozhlasu
na vyžádání orgánů krizového
řízení informovat obyvatelstvo
o vzniklé situaci a předat mu
základní informace k provedení
ochranných opatření.
Chemici a ženisté Vojenského
záchranného útvaru z Jindřichova Hradce, který je předurčen pro náš kraj k provádění
záchranných prací při mimořádných událostech, prokázali,
že jsou personálně, materiálně-technicky a odborně připrave-

ni splnit úkoly dekontaminace
(odmoření) vozidel, osob a terénu.
Organizace cvičení a jeho
průběh byly hodnoceny velmi
kladně všemi zúčastněnými
složkami, orgány samosprávy i pozorovateli z Rakouska
a Slovenska. Dle jejich vyjádření prokázalo cvičení schopnost
orgánů krizového řízení kraje
a obcí včas a efektivně zahájit
likvidaci havárie i ochranu
obyvatel.
Cvičení pochopitelně odhalilo
i některé nepřesnosti, nedokonalosti a slabší stránky při
realizaci vnějšího havarijního
plánu. Ty jsou nyní předmětem vyhodnocení a posouzení
Bezpečnostní Radou kraje
Vysočina včetně stanovení
konkrétní odpovědnosti k provedení vylepšení stavu. Ale toto
je právě smysl cvičení a důvod
jeho konání.
Cvičení Horizont 2004 prokázalo bezpečnost provozu jaderné elektrárny v kraji Vysočina
i dobrou připravenost orgánů
krizového řízení kraje včasně
a účinně reagovat na jakoukoliv
mimořádnou událost spojenou
s jejím provozem.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Průjezd autobusu dekontaminační zónou během cvičení HORIZONT 2004.
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Vysočina v číslech

Důchody v kraji Vysočina jsou nejnižší
Průměrná výše plného starobního důchodu je v kraji Vysočina nejnižší mezi všemi kraji ČR.
V prosinci 2003 žilo na Vysočině celkem 69 852 starobních důchodců. V uvedeném období pobíralo důchod celkem 132 712 osob.
Je totiž vypláceno několik druhů důchodu. Kromě starobního plného jde o starobní poměrný, jejž dostávají osoby starší 65 let, které
během svého života nepracovaly více než 25 let, ale mají odpracováno alespoň 15 let. Dále jsou vypláceny důchody invalidní plné
a částečné, vdovské, vdovecké a sirotčí.
V rámci okresů kraje Vysočina jsou nejvyšší průměrné plné starobní důchody na Žďársku, nejnižší na Třebíčsku. Totéž platí i o průměrných důchodech celkem. V okrese Žďár nad Sázavou je významně nejvyšší počet osob, jimž je vyplácen invalidní důchod. To
pravděpodobně souvisí s vysokou zaměstnaností v těžbě uranu na Bystřicku. V kraji je téměř sedmkrát více příjemců vdoveckých
důchodů než vdovských. To vyplývá z faktu, že ženy se všeobecně dožívají vyššího věku než muži.
Průměrná výše starobních důchodů plných v krajích ČR v prosinci 2003 (v Kč)
7 600
7 500
7 400
7 300
7 200
7 100
7 000
6 900
Česká republika

Vysočina

Olomoucký

Zlínský

Pardubický

Jihočeský

Královehradecký

Jihomoravský

Liberecký

Karlovarský

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Moravskoslezský

Hl. m. Praha

6 800

Zdroj dat: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2003 ČSÚ, Praha 2004
Průměrná výše důchodů v okresech kraje Vysočina v prosinci 2002 (v Kč)
okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Vysočina
ČR

celkem
6 632
6 591
6 651
6 565
6 658
6 619
6 703

starobní
plné

starobní
poměrné

6 655
6 602
6 663
6 588
6 746
6 650
6 833

invalidní
plné

3 804
4 135
4 062
4 190
4 501
4 173
4 087

Zdroj dat: Statistická ročenka kraje Vysočina ČSÚ Pardubice 2003
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

6 527
6 504
6 531
6 486
6 912
6 649
6 666

z toho
invalidní
částečné
4 143
4 035
4 111
4 043
4 217
4 126
4 132

vdovské

vdovecké

7 217
7 208
7 273
7 191
7 254
7 227
7 266

7 776
7 740
7 780
7 742
7 889
7 787
8 063

sirotčí
3 315
3 351
3 319
3 356
3 374
3 347
3 328
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Internet v Telči
Již pátým rokem proběhl
v rámci festivalu Prázdniny
v Telči (30. 7.–15. 8. 2004)
projekt Internet v Telči. Organizován byl společností
AutoCont CZ, a. s., spoluorganizátory byly kraj Vysočina a město Telč. Celá akce se
konala pod záštitou hejtmana
kraje Vysočina Františka Dohnala a starosty města Telče
Romana Fabeše.
Akce probíhala v termínech
1. 8. 2004 až 4. 8. 2004. Setkání
slavnostně zahájili hejtman
kraje společně se starostou Telče a P. Kubíčkem z pořádající
firmy AutoCont CZ, a. s. Mezi
zúčastněné patřili zástupci
samospráv kraje Vysočina,
odborníci z oblasti informačních technologií i představitelé
několika komerčních subjektů.
Pro ně byl vyčleněn zvláštní
termín 3. 8. 2004, kdy celý den
probíhalo setkání obchodních
partnerů a zákazníků pořádající firmy AutoCont CZ, a. s. Jednalo se především o odborníky
z oblasti privátního sektoru.
Minulé čtyři ročníky byly zaměřeny na poskytování veřejně
přístupného internetu v místnosti vybavené několika PC. Letošní ročník proběhl v mnohem
větším rozsahu. Jedním z cílů

celé akce bylo seznámení účastníků s několika projektovými
záměry kraje a měst v oblasti
telekomunikací připravovaných
především ze Strukturálních
fondů EU (SROP).
Oblast informačních technologií, její výhody, a především
možnosti praktického využití
v práci i domácnosti, byla
přítomným přiblížena nejen
formou prezentací, ale i praktických ukázek na zapůjčených
zařízeních od zúčastněných
firem.
Vedle představení samotných
projektů (ROWANet, iNOVOMĚSTKO, SOMTNET, METNET) byly součástí celodenního programu především ukázky konkrétních technologií,
které provázejí realizaci a následné využití síťových projektů. Kromě iCLUBu, veřejně
přístupné místnosti s deseti
počítači trvale připojenými na
internet, se návštěvníci mohli
v jednotlivých prezentačních
místnostech (Kraj, Wi-Fi,
Obec, eDomov) seznámit nejen s komunikačními záměry
v kraji Vysočina, ale i s modelovými projekty charakterizujícími jednotlivé návazné celky
od krajské optické páteřní sítě
(ROWANet), přes ukázky re-

gionálních sítí (mikroregiony
Telčsko a Novoměstsko) až po
možné varianty metropolitních
a obecních sítí, včetně technologií využitelných pro domácnosti (eDOMOV).
Zúčastněným byly představeny
tyto technologie:
Power-Net (Garentia Holding,
a. s.) – realizace datových sítí,
které nevyžadují stavební úpravy ani pokládku nových kabelů
IP telefonie a videotelefonie
(ALEF NULA, a. s.) – využití
jiných (ne klasických) telefonních linek v dosahu internetu
FTTx (AutoCont CZ, a. s.)
– optické ethernetové sítě zakončené v různých lokalitách
CWDM (AutoCont CZ, a. s.)
– technologie vlnového dělení,
umožňující přenos různých
vlnových délek paralelně po
optickém vlákně
optické sítě (Optokon Co.,
Ltd.) – sítě využívající přenos
po optickém vlákně
GIS (kraj Vysočina, HSRS)
– geografické informační systémy
Blade Servery (IBM) – technologie integrující velký výpočetní výkon do malého prostoru
IPS a host IPS (McAfee, Inc.)
– detekování útoků a průniků
do sítě

InfrastruXture (APC) – záložní napájení a celky pro vybavení serveroven
bezdrátové sítě a hotspoty
(Barco) – poskytování konektivity zejména v pásmu 5,8 GHz
Vismo (Česká vydavatelská
pro internet) – tvorba www
stránek, redakční systém
digitální a kabelová televize (SELF servis, spol. s. r. o.)
– využití kabelové televize mj.
pro poskytování datových nebo
hlasových služeb
informační kiosky (Power
products, s. r. o.) – poskytování
informací veřejnosti prostřednictvím kiosků s dotekovou
obrazovkou
zálohovací systémy (COMA,
a. s.) – systémy zálohování dat
kamerové systémy (NEXTLAN, s. r. o.) – využití síťových
kamer v různých systémech
Přednášek se zúčastnilo cca 75
informatiků a zástupců samospráv. Akce byla velmi kladně
hodnocena a vzhledem k zájmu
ze stran posluchačů i přednášejících hodláme v podobných
setkáních pokračovat i nadále.
Martina Rojková, odbor
informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Na co se nás casto ptáte
V souvislosti s vyhlášením
voleb do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu České
republiky se starostové obcí dotazují na problematiku ustavení
okrskových volebních komisí
(dále jen „komise“) v případě,
že se v obci konají jak volby do
zastupitelstev krajů, tak volby
do Senátu Parlamentu ČR.
V této souvislosti je třeba
upozornit, že komise budou
ustavovány v souladu s § 17
odst. 2 zákona o volbách do
zastupitelstev krajů. V souladu
s § 64 citovaného zákona konají-li se volby do zastupitelstev
krajů společně s volbami mj.

i do Senátu Parlamentu České
republiky, plní komise zřízené
podle zákona o volbách do
zastupitelstev krajů i úkoly pro
tyto další volby. Z tohoto konstatování vyplývá i skutečnost,
že do komise mohou jednoho
člena a jednoho náhradníka
delegovat pouze ty volební
strany, jejichž kandidátní listiny
byly zaregistrovány pro volby
do zastupitelstev krajů, nikoliv
pro volby do Senátu Parlamentu
ČR.
Objevily se i dotazy na možnost
voliče požádat si o vydání voličského průkazu pro volby do
zastupitelstev krajů a do Senátu

Parlamentu ČR. Zde je třeba
konstatovat, že na rozdíl od voleb do Senátu Parlamentu České
republiky se při volbách do zastupitelstev krajů nebudou voliči
setkávat s voličskými průkazy,
které by je opravňovaly hlasovat v kterémkoliv volebním
okrsku na území České republiky. Právo volit do zastupitelstev
krajů je totiž striktně vázáno
na trvalý pobyt voliče v obci,
která náleží do územního obvodu kraje. Podle § 6a zákona
o volbách do Parlamentu ČR se
pro volby do Senátu Parlamentu
ČR voličské průkazy vydávají,
ale pouze voličům zapsaným

ve stálém seznamu voličů ve
volebním obvodu, kde jsou
volby do Senátu Parlamentu ČR
vyhlášeny, popř. voličům zapsaným ve zvláštním seznamu
voličů podle § 6 odst. 5 písm.a)
zákona o volbách do Parlamentu ČR. Zvláštní seznamy vedou
zastupitelské úřady: jedná se
o voliče, kteří mají trvalý pobyt
mimo území České republiky
a jsou do zvláštního seznamu
zapsáni na vlastní žádost.
Alena Kuchařová, odbor
sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Návrh vyhlášky – změna termínů předkládání výkazů
V minulých dnech zaslalo Ministerstvo financí ČR na kraje
k připomínkování návrh novely
vyhlášky MF ČR č. 16/2001
Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních
fondů a rozpočtů územních
samosprávných celků, ve znění
vyhlášky č. 534/2002 Sb. Citovaná vyhláška je prováděcím
předpisem k § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).
Pro rok 2005 je nutné tuto
vyhlášku novelizovat, protože
nabývá účinnost již schválené
Nařízení Evropského parlamentu ke čtvrtletním finančním účtům za sektor vládních

institucí. V této souvislosti je
nezbytné, aby MF zabezpečilo
již od roku 2005 ve svém informačním systému nezbytné
předpoklady pro realizaci
současných požadavků Evropské unie v potřebném rozsahu
a v termínech. Tak, aby Český
statistický úřad ve spolupráci
se zainteresovanými odbory
Ministerstva financí mohl zajistit budoucí plnění v oblasti
vládních účtů. Účinnost novelizace vyhlášky se navrhuje
dnem 1. 1. 2005.
Navrhovaná úprava se netýká
paragrafového znění vyhlášky,
dochází pouze k dílčím úpravám v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5
a 6 zmiňované vyhlášky.
Pro obce, svazky, kraj a příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem je nejdů-

ležitější změna v příloze č. 2.
Příloha č. 2 – způsob a termíny předkládání údajů pro
hodnocení rozpočtů územních
samosprávných celků a jimi
zřízených
příspěvkových
organizací a dobrovolných
svazků obcí
Změny v této příloze se týkají
termínů a četnosti předávání
dat. Slova „pololetně“ se nahrazují slovem „čtvrtletně“. Změny
termínů předkládání výkazů se
týkají termínů předkládání za
rok. U měsíčních výkazů se krátí termín o dva dny a u ročních
o šest dnů. Údaje o schváleném
rozpočtu se budou předkládat
až do dubna. Zde se termín o jeden měsíc prodloužil.
Co pro obce, svazky a příspěvkové organizacez novely
vyhlášky vyplývá?

Největší změnou je to, že organizace budou předkládat účetní
výkazy (rozvahu, výkazy zisku
a ztráty a přílohu) 4 x do roka.
Nejnáročnější
bude
první
čtvrtletí. Účetní jednotky čeká
finanční vypořádání, budou
poprvé v tomto termínu předkládat účetní výkazy, a to znamená, že musí mít v pořádku
již i počáteční stavy. V průběhu
prvního čtvrtletí budou obce
a svazky předkládat také schválený rozpočet. Obcím, svazkům
a krajskému úřadu tak přibude
hodně náročné práce. Důležité
bude proto dodržení všech stanovených termínů pro sběr dat
ke krajské sumarizaci.
Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail:
sulakova.e@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí
Změna sídla oddělení technické ochrany životního prostředí
V srpnu 2004 se část odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany, přemístila na hlavní budovu Krajského úřadu kraje
Vysočina, ul. Žižkova 57.
Ve 2. podlaží budovy B ve dveřích č. 2.21 a 2.18 je možno řešit problematiku týkající se odpadového hospodářství, ochrany ovzduší,
radonu, chemických látek a náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle přiložené tabulky:
Jméno a příjmení

pracovní náplň

Ing. Pavla Bendová, tel.: 564 602 515

vedoucí oddělení
odpadové hospodářství – PE, Pacov, Humpolec

Ing. Josef Kopáček, tel.: 564 602 517

odpadové hospodářství – ZR, JI, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Bystřice
nad Pernštejnem

Ing. Zdeněk Fixa, tel.: 564 602 516

odpadové hospodářství – TR, HB, Chotěboř, Telč, Náměsť nad Oslavou, Moravské
Budějovice, Světlá nad Sázavou

Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522

odpadové hospodářství – souhlasy k nakládání s NO
Fond Vysočiny – grantové programy, EU fondy, NNO

Ing. Martina Kratochvílová
tel.: 564 602 521

odpadové hospodářství – souhlasy k upuštění od třídění, nakládání s nebezpečnými
odpady
náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

Ing. Rostislav Habán, tel.: 564 602 514

ochrana ovzduší

Ing. Jiří Růžička, tel.: 564 602 518

ochrana ovzduší

Ing. Jiří Simandl, tel.: 564 602 519

prevence závažných havárií, nakládání s chemickými látkami

Jaroslav Šmejkal, tel.: 564 602 520

radonová prevence

Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 521, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

