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Finanční pomoc Evropského hospodářského 
prostoru (EHP)/Norska Výzva č. 1

Dne 18. 5. 2005 vyhlásilo mi-
nisterstvo fi nancí – Centrum 
pro zahraniční pomoc – výzvu 
č. 1 k předkládání individu-
álních projektů z Finančních 
mechanismů EHP/Norska. Pro 
předložení žádostí je stanoven 
termín do 15. 8. 2005, 12.00 
hodin na určená kontaktní mís-
ta, která za účelem uvedené-
ho fi nančního nástroje vznikla. 
Prioritní oblasti na centrální 
a krajské úrovni, na níž budou 
individuální projekty zaměřeny, 
maximální a minimální výše 
grantu, seznam kontaktních 
míst, okruh oprávněných žada-
telů, formulář žádosti, poky-
ny pro vyplnění žádostí a další ny pro vyplnění žádostí a další ny pro vyplnění žádostí
potřebné informace jsou uvede-
ny na internetových stránkách 
www.eeagrants.cz. 
O podporu z FM EHP/Norska 
lze žádat formou individuální-
ho projektu, v rámci programu 
nebo blokového grantu. 
Za oprávněné žadatele o grant 
na realizaci individuálního pro-
jektu dle výzvy č. 1 jsou podklá-
dány tyto subjekty:
– organizační složka státu 
– příspěvková organizace zříze-
ná organizační složkou státu 
– kraj 
– organizace zřízená nebo za-
ložená krajem (kraj musí mít 
v organizaci většinový majetko-
vý podíl) 
– obec 
– svazek obcí 
– organizace zřízená nebo zalo-
žená obcí (obec musí mít v or-
ganizaci většinový majetkový 
podíl) 
– vzdělávací/výzkumné insti-
tuce 
– nestátní nezisková organiza-
ce (NNO) 
– podnikatelský subjekt
Žadatel musí mít právní subjek-
tivitu, musí být zřízen v České 
republice a předmětem žádosti 
musí být činnost vykonávaná ve 
veřejném zájmu a na území ČR. 
V případě programu před-
loženého krajem Vysočina se loženého krajem Vysočina se loženého krajem Vysočina

o rozšíření tohoto okruhu opráv-
něných žadatelů neuvažuje.
Výše grantu u individuálních 
projektů bude posuzována pro 
každou žádost samostatně, a to 
jako minimální částka nezbyt-jako minimální částka nezbyt-jako minimální částka
ná pro realizaci navrhovaného 
projektu. Výše grantu pro projekt 
z FM EHP/Norska může dosáh-
nout maximálně 85  % celko-
vých oprávněných nákladů. 
U projektů, které využívají fi -
nancování ze soukromých zdro-
jů, činí maximální výše podpory 
60  % celkových oprávněných 
nákladů projektu.
Základní rozdíl mezi individu-
álními projekty, jež se předklá-álními projekty, jež se předklá-álními projekty
dají kontaktním místům do 15. 8. 
2005, a projekty, které budou a projekty, které budou a projekty
předkládány v rámci schvále-
ných programů, spočívá v jejich 
objemu: zatímco minimální výše 
grantu v případě individuálních 
projektů je 250 tis. EUR, u pro-
jektů předkládaných v rámci pro-
gramů je tato částka maximální.
Kontaktní místa:
Národním kontaktním místem
je Ministerstvo fi nancí ČR – Cen-
trum pro zahraniční pomoc. 
Kontaktní místa na úrovni 
centrálních orgánů jsou uve-
dena na internetových stránkách 
www.eeagrants.cz a jedná se www.eeagrants.cz a jedná se www.eeagrants.cz
o ministerstvo kultury, zdra-
votnictví a votnictví a votnictví životního prostředí. 
Kontaktní místo v kraji Vyso-
čina: 
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor kultury a památkové péče, 
Mgr. Horymír Kubíček, vedou-
cí odboru kultury a památkové 
péče, Krajský úřad kraje Vysoči-
na, Žizkova 57, 587 33 Jihlava, te-
lefon: 564 602 248
fax: 564 602 426, e-mail: kubi-
cek.h@kr-vysocina.cz.
Žádosti je možno předkládat na 
úrovni krajů nebo na úrovni 
centrálních orgánů. 
a) na úrovni krajů: v kraji Vy-
sočina se budou žadatelé ucházet sočina se budou žadatelé ucházet sočina
o podporu v rámci programu, 
který bude zpracován a předlo-
žen ve výše uvedeném termínu 

Centru pro zahraniční pomoc. 
Následně po schválení programu 
bude zveřejněna výzva pro před-
kládání projektů v rámci progra-
mu kraje. Termín, ve kterém bude 
program vyhlášen a otevřen pro 
jednotlivé žadatele, je mj. závislý 
na rychlosti posouzení programu 
a jeho schválení Výborem fi nanč-
ních mechanismů EHP a Mi-
nisterstvem zahraničních věcí 
Norska. Program bude směřovat 
do prioritní oblasti č. 1 fi nančního 
mechanismu: UCHOVÁNÍ EV-
ROPSKÉHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ se zaměřením:DĚDICTVÍ se zaměřením:DĚDICTVÍ
– ochrana a obnova nemovitého 
kulturního dědictví
– zlepšení péče a ochrana movi-
tého kulturního dědictví
b) na úrovni centrálních or-b) na úrovni centrálních or-b) na úrovni centrálních
gánů mohou žadatelé předložit-
kompletní žádost o grant nebo 
pouze projektový záměr v pří-
padě, že projekt odpovídá pří-
slušné sektorové strategii (viz slušné sektorové strategii (viz slušné
Výzva č. 1 – www.eeagrants.cz) Výzva č. 1 – www.eeagrants.cz) Výzva č. 1 – www.eeagrants.cz
a je v souladu s prioritní oblas-
tí, konkrétním zaměřením prio-
rit a jejich další specifi kací, jež 
jsou stanoveny příslušnými cen-
trálními orgány (ministerstvo 
kultury, ministerstvo životní-
ho prostředí a ministerstvo zdra-
votnictví) a byly těmito orgány 
schváleny pro výzvu č. 1 z FM 
EHP/Norska.
Prioritní oblasti na centrální 
úrovni: ministerstvo kultury 
– Prioritní oblast 1. Kultur-
ní dědictví: Specifi kace zamě-
ření prioritních oblastí 1.1., 1.2.: 
Konzervace-restaurování dře-
věných konstrukcí, preventivní 
konzervace, prezentace kultur-
ního dědictví, tradiční techniky 
a technologie, konzervátorsko-
-restaurátorský materiál, systé-
my ochrany movitého kulturního 
dědictví, nové formy komunikace 
v muzejním prostředí.
Ministerstvo životního prostře-
dí – Prioritní oblast 2. Ochrana 
životního prostředí:  Ve všech 
zaměřeních prioritní oblasti (2.1, 
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.)

 Daňové příjmy obcí Daňové příjmy obcí str. 2

 Nový správní řád 6. část  Nový správní řád 6. část 
– Postup před zahájením řízení, 
zahájení řízení str. 3

 Na co se nás často ptáte Na co se nás často ptáte str. 4

 Vysočina se představila Vysočina se představila
v italském regionu Friuli Venezia 
Giulia str. 5

 Odchylky počtu učitelů od prů- Odchylky počtu učitelů od prů-
měru ČR
 Odchylky počtu učitelů od prů-

měru ČR
 Odchylky počtu učitelů od prů-

str. 5

 Vědeckotechnologický park Vědeckotechnologický park
v kraji Vysočina str. 6

 Nové grantové programy  Nové grantové programy 
Fondu Vysočiny str. 7

 Novinky ve Sbírce zákonů Novinky ve Sbírce zákonů   Novinky ve Sbírce zákonů   Novinky ve Sbírce zákonů
str. 7

 Vysočina v číslech – Intenzita  Vysočina v číslech – Intenzita 
výstavby nových bytů je v kraji 
průměrná str. 8

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.
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Ministerstvo zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví – Ministerstvo zdravotnictví
Prioritní oblast 4. Zdravotnic-
tví a péče o dítě:
Ve všech zaměřeních prioritní 
oblasti (4.1., 4.2., 4.3., 4.4.)
V případě výše uvedených pri-
orit ministerstva kultury pro 
předkládání individuálních pro-
jektů bylo avizováno, že pod-
mínkou úspěšnosti žádosti bude 
nadregionální význam projektu 
(např. projekt na území více než 
jednoho kraje, projekt zaměře-
ný na národní kulturní památ-
ky apod.). 

Přestože nelze v současné době 
sdělit termín, kdy bude avizo-
vaný program kraje otevřen 
jednotlivým žadatelům, do-
poručujeme, aby si budoucí 
žadatelé již nyní připravovali roz-
počet projektu a opatřili si závaz-
né stanovisko příslušného orgánu 
státní památkové péče (rozhod-
nutí městského/krajského úřadu) 
a případné stavební povolení. 

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

Namátkovou kontrolou výkazů Fin 2-12M jsme zjistili některé nesrovnalosti v používání správných položek rozpočtové skladby 
při účtování daňových příjmů obcí.
Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů stát-
ního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Obce účtují daň odvedenou plátci, zaměstnavate-
li.

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Zahrnuje veškerou daň odvedenou  na základě daňových 
přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné, než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné 
výdělečné činnosti a pronájmů..

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. 
i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výno-
sů.

1121 Daň z příjmů právnických osob. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně z příjmů právnických osob za 
obce a za kraje.

1211 Daň z přidané hodnoty. Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty.
1511 Daň z nemovitostí. Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů.
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce. Tato daň má zvláštní režim. Obce pouze na fi nanční úřad podávají přiznání k 

dani. Odvod daně a jeho vrácení zpět na obec proběhne pouze účetně. Obec neprovádí bankovní převody, ale v souladu se 
zákonem hradí tuto daň do vlastního rozpočtu. Ve výdajích se použije rozpočtová položka 5362 – Platby daní a poplatků. 

 Eva Šuláková, odbor ekonomický, telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Daňové příjmy obcí

                      
 Daňový příjem

Převodový účet Položka rozpočtové
státního rozpočtu skladby

u ČNB

Daň z přidané hodnoty 1 679 1 211
Daň z příjmů právnických osob 641 1 121

Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíráním zvl. sazbou 1 660 1 113

daň z příjmů fyzických osob z podnikání − sdílená částka 1 652 1 112
daň z příjmů fyzických osob z podnikání − 30% motivace obcí 1 628 1 112
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti − sdílená část 2 612 1 111
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti −1,5% motivace 4 634 1 111

Daň z nemovitostí 633 1 511

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 24/2005 – 26. července 2005
Rada kraje č. 25/2005 – 9. srpna 2005
Rada kraje č. 26/2005 – 23. srpna 2005
Termíny zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo č. 5/2005 – 22. července 2005
Zastupitelstvo č. 6/2005 – 20. září 2005

 Šárka Polívková Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 562 602 125 e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz

Odbor ekonomický

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Vážené kolegyně a vážení 
kolegové, předmětem toho-
to článku o novém správním 
řádu je jednak zcela nová pro-
blematika, která ve stávajícím 
zákoně není vůbec upravena 
– postupem správního orgánu 
před zahájením správního 
řízení, a dále rovněž některé 
aspekty související s vlastním 
zahájením správního řízení.
1. Postup před zahájením ří-
zení.
Zcela nově je ve správním 
řádu upraven postup správní-
ho orgánu ještě předtím, než 
je vlastní správní řízení zahá-
jeno. Správní orgán může činit 
pouze takové úkony, jež nový 
správní řád v této fázi procesu 
výslovně umožňuje provádět. 
V § 42 je obecně upravena po-
vinnost správního orgánu 
přijímat a ve stanovené třice-
tidenní lhůtě vyřizovat pod-
něty k zahájení řízení z moci 
úřední. S tímto ustanovením, 
které vychází z toho, že správ-
ní orgán je povinen zahajovat 
řízení z moci úřední, pokud se 
dozví skutečnosti, jež zaháje-
ní takového řízení odůvodňu-
jí, potom koresponduje i § 80 
odst. 2, ze kterého vyplývá, že 
nadřízený správní orgán uči-
ní opatření proti nečinnosti i 
v případě, kdy by správní or-
gán ve stanovené lhůtě řízení 
z moci úřední nezahájil.
Smyslem institutu vysvětlení 
(§ 137) je poskytnout správ-
nímu orgánu v zákoně oporu 
pro provedení úkonu, jenž by 
mu měl kromě jiného sloužit 
i k posouzení toho, zda v ur-
čité věci správní řízení z moci 
úřední zahájí, či nikoliv. Na 
základě tohoto ustanovení je 
správní orgán v případě, že 
nemá jinou možnost prověřit 
si určité skutečnosti, oprávněn 
požadovat od kohokoliv vy-
světlení. O tomto úkonu sepíše 
správní orgán protokol, který 
ale v žádném případě nemů-
že později v průběhu správní-

ho řízení použít jako důkazní 
prostředek. V případě, že by 
správní orgán skutečnosti zjiš-
těné tímto způsobem považo-
val za tak důležité, že by mu 
mohly sloužit jako podklad 
pro vydání rozhodnutí, musel 
by si konkrétní osobu předvo-
lat v průběhu správního řízení 
znovu, tentokrát však již jako 
svědka (§ 55, § 60).
Správní orgán může rovněž 
před zahájením řízení přistou-
pit k zajištění důkazu (§ 138). 
V případě, že existuje obava, 
že později nebude možné ur-
čitý důkaz provést vůbec nebo 
jen s velkými obtížemi, může 
správní orgán vydat usnese-
ní o zajištění určitého důkazu, 
o kterém lze předpokládat, že 
může podstatně ovlivnit roz-
hodování ve věci. Využití to-
hoto institutu bude přicházet 
v úvahu u neodkladných, ne-
opakovatelných jevů, kde hro-
zí nebezpečí z prodlení (např. 
ekologická havárie apod.). O 
zajištění důkazu sepíše správní 
orgán protokol, jenž na rozdíl 
od záznamu o vysvětlení může 
být použit jako důkazní pro-
středek. Úkony podle § 137 a 
§ 138 může správní orgán činit 
i v průběhu přerušení řízení.
Smyslem zcela nového institu-
tu správního řádu – předběžné 
informace (§ 139) je poskyt-
nout potencionálnímu žadateli 
informaci o tom, zda lze určitý 
záměr uskutečnit jen po vydá-
ní rozhodnutí nebo podmiňu-
jícího úkonu a podle jakých 
hledisek bude správní orgán 
případnou žádost o vydání roz-
hodnutí posuzovat. Na základě 
této informace si může každý 
učinit vlastní úsudek o výsled-
ku správního řízení, které by 
mohlo být zahájeno na zákla-
dě jeho žádosti. Samotné zave-
dení tohoto institutu do praxe 
však správní řád přenechává 
zvláštním zákonům.
Správní řád dále v § 43 obsa-
huje právní úpravu odložení 

věci. V případě, že bylo vůči 
správnímu orgánu učiněno po-
dání, jež vykazuje takové zá-
sadní vady a nedostatky, které 
toto ustanovení upravuje (např. 
anonymní žádost, podání, jež 
vůbec nenáleží k vyřízení or-
gánům vykonávajícím působ-
nost v oblasti veřejné správy 
– žaloba o rozvod manželství 
apod.), není řízení vůbec za-
hájeno a správní orgán svým 
usnesením věc odloží. Pokud 
bude podání obsahovat méně 
závažné vady, postupuje správ-
ní orgán podle § 45 odst. 2. 
2. Zahájení řízení
Zahájit řízení bude možné i 
podle nového správního řádu 
dvěma způsoby:
a) na žádost účastníka
b) z moci úřední
Ad a) Řízení o žádosti (ná-
stupce dnešního řízení na ná-
vrh) je zahájeno okamžikem, 
kdy žádost dojde příslušnému 
správnímu orgánu. Pokud zá-
kon nebo povaha věci před-
pokládá podání žádosti více 
žadateli současně, není řízení 
zahájeno, dokud žádost nepo-
dal poslední z nich. Ostatním 
žadatelům se přitom jejich žá-
dosti nevracejí.
Nová úprava také počítá s růz-
nými „stupni“ vad žádosti. 
Vady odstranitelné (§ 45 odst. 
2) pomůže správní orgán ža-
dateli odstranit nebo jej vyzve 
k jejich odstranění v přiměře-
né lhůtě. V takovém případě 
správní orgán může (nově ale 
nemusí) řízení přerušit. Jinak 
je tomu u žádostí zatížených 
vadami neodstranitelnými, ji-
nými slovy žádostí právně 
nepřípustných (§ 45 odst. 3), 
které správní orgán nepro-
jednává a řízení vždy zastaví 
(přesněji musí zastavit). Jiný musí zastavit). Jiný musí zastavit
postup by byl v rozporu se zá-
sadou procesní ekonomie. Ta-
kovouto právně nepřípustnou 
žádostí je např. žádost třinácti-
letého chlapce o vydání řidič-
ského průkazu. 

Pokud jde o disponování žada-
tele se žádostí, je třeba upozor-
nit, že podle nového správního 
řádu může žadatel pouze vzít 
žádost zpět nebo zúžit její 
předmět. Rozšíření předmě-
tu žádosti naopak není v moci 
žadatele a může ji povolit pou-
ze správní orgán, pokud po-
dateli hrozí vážná újma (§ 41 
odst. 8).
Ad b) Řízení z moci úřední 
(nástupce současného řízení 
z vlastního podnětu) je zahá-
jeno okamžikem, kdy správní 
orgán oznámí zahájení řízení 
hlavnímu účastníkovi, a je-li 
hlavních účastníků více, pak 
v okamžiku, kdy oznámil za-
hájení prvnímu z nich. V pří-
padě, že hlavní účastník není 
správnímu orgánu znám, je 
zahájení řízení z moci úřední 
vázáno na doručení prvnímu 
účastníkovi (vedlejšímu nebo 
zvláštnímu).
§ 47 potom ukládá správnímu 
orgánu povinnost bezodklad-
ně uvědomit všechny ostatní 
účastníky.
Překážky řízení
Překážky řízení, známé dnes 
pouze z některých zvláštních 
právních předpisů, zavádí § 48 
nově do obecné úpravy, tedy s 
dopadem na všechna správní 
řízení. Konkrétně jde o:
a) překážku věci zahájené 
(litispendence) bránící správ-
nímu orgánu zahájit řízení, po-
kud bylo v téže věci a z téhož 
důvodu zahájeno řízení u jiné-
ho správního orgánu
b) překážku věci rozhodnu-
té (rei iudicata) bránící správ-
nímu orgánu přiznat právo či 
uložit povinnost, pokud bylo o 
témže právu či povinnosti téže 
osoby ze stejného důvodu již 
rozhodnuto. 

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

Nový správní řád
6. část – Postup před zahájením řízení, zahájení řízení
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Mohu dostat dotaci na proti-
radonová opatření na právě 
rekonstruovaný objekt?
Pokud ještě nebyly položeny 
nové izolace proti vlhkosti pod-
lah a objekt je uzavřen (má okna 
a dveře), lze v něm provést mě-
ření radonu (Rn) a podle výsled-
ků, splňujících podmínku pro 
poskytnutí dotace, o ni krajský 
úřad požádat. Při úplném po-
ložení nových izolací se mož-
nost pro získání státní dotace 
snižuje.
Co mám dělat, když chci sta-
vět nový domek a zjistili mi na 
stavebním pozemku vysoký 
radonový index?
Na novostavby se státní dotace 
na protiradonová opatření ne-
vztahuje. Proto je třeba zvolit 
takového projektanta, který pro-
jektuje protiradonová ozdravná 
opatření podle ČSN 730601 a 
ČSN 730602, t. j. vlastní přísluš-
ný PC program, do kterého zadá 
naměřené hodnoty půdního Rn, 

a poté obdrží tloušťku a materiál 
protiradonové izolace, jež bude 
pro zjištěný Rn index dostaču-
jící, a tudíž s minimálními ná-
klady. Izolaci doporučuji provést 
odbornou fi rmou včetně utěsně-
ní všech prostupů instalací, a tu-
díž se zárukou.
Projektant nepracující s uvede-
nou normou se bude jistit něko-
lika vrstvami tradiční asfaltové 
izolace, která při neodborném 
položení (slepení) přinese ně-
kolikanásobné náklady s výsled-
ným efektem bez záruky.
Jakou vypovídací schopnost a 
přesnost mají Rn mapy?
Rn mapy jsou k dispozici na 
www.suro.cz. Jedná se o mapy 
odvozeného radonového rizika 
– indexu podle složení geolo-
gického podloží. To jsou mapy s 
orientační vypovídací schopnos-
tí výskytu Rn. Přesnější mapy 
jsou mapy proměřenosti, které 
vznikají na základě výsledků 
měření radonu v objektech v pří-

Radonový program v otázkách a odpovědích

Na co se nás casto ptáte

Informace

Spisová služba – informace pro zpracová-
ní spisového a skartačního řádu

Na internetové adrese Archivu hlavního města Prahy 
(www.ahmp.cz) naleznete mimo jiné užitečný odkaz na zpra-
cování spisových řádu pro základní a střední školy, kulturní 
zařízení, zdravotní a sociální zařízení a ostatní příspěvkové 
organizace.

 Ivana Šmídová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz 

Dne 7. května 2005 proběhly v 
obci Moravecké Pavlovice (okr. 
Žďár nad Sázavou, registrační 
úřad Bystřice nad Pernštejnem) 
nové volby do zastupitelstva 
obce. Důvodem pro konání no-
vých voleb bylo snížení počtu 
členů zastupitelstva obce pod 
hranici pěti členů poté, co se je-
den člen zastupitelstva obce 
vzdal mandátu a na uvolněné 
místo v zastupitelstvu obce ne-
byl náhradník.
Počet volených členů zastupi-
telstva obce byl stanoven na 5. 
Kandidátní listinu podala pouze 
jedna volební strana, a to sdru-
žení nezávislých kandidátů s 
názvem Sdružení nezávislých 
kandidátů. Kontrolou průběhu 

hlasování ve volební místnosti, 
kterou zaměstnanci odboru se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu proved-
li v souladu s ust. § 10 odst. 1 
písm.b) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, v 
platném znění, nebyly zjištěny 
nedostatky. 
Výsledky voleb naleznete na 
webových stránkách www.vol-
by.cz > Zastupitelstva obcí > Rok 
2002, stav ke 23. 5. 2005.

 Alena Kuchařová Alena Kuchařová, odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: 
kucharova.a@kr-vysocina.cz

Proběhly nové volby
do Zastupitelstva obce 
Moravecké Pavlovice

slušných lokalitách a jsou k dis-
pozici na stejné adrese.
Kde se něco dozvím o výskytu 
Rn v naší obci?
Nejlépe na výše uvedené adrese 
z map. Ale nejpřesněji z výsled-
ků měření v daném objektu.
Jak se lidé stavějí k existenci 
Rn ve svém obydlí?
K tomu, co vlastními lidskými 
smyslovými orgány není zjisti-
telné, se vždy člověk staví po-
hrdavě, jako by to neexistovalo. 
Nebo když to již tolik let existo-
valo a existuje a nikdo se tím ne-
zabýval, tak to může existovat i 
dál. Jenomže většinou právě to, 
co svými smysly nejsme schopni 
zjistit, bývá pro lidstvo nejzrád-
nější a nejškodlivější.Tak je tomu 
i v případě Rn a jeho radioakti-
vity. Jsou však tací, kteří si ne-
bezpečnost této látky zejména v 
bydlení, kde dochází k její kon-
centraci, dobře uvědomují, mají 
o řešení této problematiky zájem 
a z vlastní iniciativy zjišťují vše 
potřebné. Ke správnému chápá-
ní dané problematiky a k infor-
movanosti pro co nejširší vrstvu 
obyvatel krajský úřad přispívá 
svou osvětovou činností v ma-
ximálním množství dostupných 
médií několikrát za rok. 
Mohu dostat dotaci zpětně na 
již provedená ozdravná opat-
ření?

Tuto možnost platná legislati-
va nepřipouští, neboť se o státní 
dotaci žádá na základě zjištěné 
výše objemové aktivity radonu 
ve stávajícím objektu, t. j. před 
jeho rekonstrukcí, a tyto údaje 
musí být před vydáním doporu-
čení k poskytnutí dotace Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost 
ověřeny. Po provedených opat-
řeních nejsou již uvedené údaje 
před jejich provedením zjistitel-
né a ověřitelné.
Poskytuje se dotace jen na Rn 
z podloží objektu, nebo i ze sta-
vebního materiálu?
Dotace na protiradonová ozdrav-
ná opatření se poskytuje na zá-
kladě komplexního zjištění 
objemové aktivity radonu uvnitř 
objektu. Další zodpovězené do-
tazy jsou k dispozici na www.kr-
-vysocina.cz > Dokumenty 
odborů krajského úřadu > Od-
bor životního prostředí > Radon. 
Jakékoliv jiné dotazy, týkající se 
zmíněné problematiky, směrujte 
na J. Šmejkala, telefon: 564 602 
520, e-mail: smejkal.j@kr-vyso-
cina.cz, nebo osobně či písemně 
na Krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor životního prostředí, Žižko-
va 57, 587 33 Jihlava.

 Jaroslav Šmejkal Jaroslav Šmejkal, odbor ži-
votního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Ve dnech 23. a 24. května na-
vštívila delegace kraje Vyso-
čina v čele s hejtmanem kraje 
Milošem Vystrčilem italský 
region Friuli Venezia Giulia. 
Jako významný představi-
tel České republiky se pre-
Jako významný představi-
tel České republiky se pre-
Jako významný představi-

zentace kraje zúčastnila také 
místopředsedkyně poslanec-
ké sněmovny paní Miroslava 
Němcová. Ofi ciální přije-

tí u starostů Terstu a Udi-
ne Roberta Di Pizza a Sergia 
Cecotti provázela srdečná at-
mosféra.
Jedním z nejdůležitějších bodů 
návštěvy bylo setkání se členy 
Rady Regionu Friuli Venezia 
Giulia a prezidentem regio-
nu Riccardem Illym. „Rozho-
vory mezi oběma delegacemi 
byly velmi konstruktivní a 

Vysočina se představila v italském regionu
Friuli Venezia Giulia

jejich výsledkem bylo pro-
hlášení o budoucí vzájemné 
spolupráci v oblastech ekono-
miky, cestovního ruchu, kultu-
ry, školství a výměny mládeže. 
V září představitelé italského 
regionu navštíví náš kraj, kdy 
při dalších vzájemných roz-
hovorech vtiskneme budoucí 
spolupráci konkrétnější podo-
bu,“ konstatoval Miloš Vystr-
čil. Jako konkrétní projekty 
byly na spolupráci navrženy: 
realizace vědeckotechnologic-
kého parku v kraji Vysočina a 
spolupráce při akvizicích ma-
lých a středních podnikatelů 
a přenos zkušeností z oblasti 
čerpání strukturálních fondů 
EU. Další konkrétní projekty 
vyplynou z budoucích jedná-
ní. Naším záměrem je přivítat 
italské partnery v kraji Vyso-
čina a představit jim náš kraj 
jako zajímavý pro potenciální 
investice. 
Ekonomickou částí návštěvy 
byla prezentace kraje Vysoči-
na na půdě Obchodní komory 
Udine, která je nejvýznamnější 
z regionu. Zde měli možnost se 

před auditoriem z řad italských 
fi rem a představitelů ostatních 
komor představit také zástup-
ci fi rem z Vysočiny. Zakonče-
ní dvoudenní mise proběhlo na 
půdě laboratoří pro dřevařský 
průmysl CATAS, které jsou 
součástí nábytkářského klast-
ru. Jeho vedením je pověřena 
fi rma Promosedia, jejíž před-
stavitelé se seznámili s nabíd-
kou českých fi rem a v diskusi 
objasnili systém spolupráce v 
rámci klastru.
Důkazem o významu návštěvy 
představitelů kraje Vysočina v 
regionu Friuli Venezia Giulia 
byla přítomnost velvyslance 
České republiky v Itálii Libo-
ra Sečky při mnoha jednáních. 
Delegaci po celou dobu prová-
zeli také generální konzul Čes-
ké republiky v Miláně Karel 
Beran a honorární konzul Čes-
ké republiky pro region FVG 
Paolo Petiziol.

 Olga Wiesnerová, odbor re-
gionálního rozvoje
telefon: 564 602 534, e-mail: 
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz  Česká delegace v Itálii.

V kraji Vysočina je o 140 uči-
telů základních a mateřských 
škol více, než odpovídá prů-
měru ČR. Kraj Vysočina 
předložil starostům obcí s roz-
šířenou působností II. a III. 
stupně materiál týkající se po-
čtu učitelů na školách v kraji. 
Porovnání počtu učitelů vzhle-
dem k průměrnému počtu dětí 
na učitele v České republice 
vyplynulo z požadavku samo-
správ a Českomoravského od-
borového svazu pracovníků ve 
školství. Tento požadavek byl 
vyvolán nespokojeností pracov-
níků školství, především ředi-
telů škol, s úrovní zabezpečení 
fi nancí na platy pracovníků ve 
školství v kraji Vysočina. Za 
tuto oblast je v rámci tzv. pře-

neseného výkonu státní správy 
zodpovědný Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor školství, mlá-
deže a sportu.
Z výsledků porovnání s celo-
státními průměry vyplývá, že 
učitelek mateřských škol je více 
o 33, učitelů základních škol je 
více o 107. Naopak počet učitelů 
středních škol je oproti průměru 
ČR nižší o 15. Zpracovaný ma-
teriál se týká pouze počtu uči-
telů základních, mateřských a 
středních škol, kteří tvoří 40 % 
všech pracovníků školství v kra-
ji. Celkem je v kraji Vysočina 
ve školství zaměstnáno 12 000 
pracovníků. Podle výpočtu mi-
nisterstva školství, mládeže a 
tělovýchovy má být v kraji Vy-
sočina propuštěno 361 pra-

covníků tak, aby úroveň mezd 
pracovníků školství odpovída-
la předpokládanému nárůstu za 
rok 2005. 
Jako hlavní problém se z hle-
diska přezaměstnanosti jeví 
některé velké školy a počet ma-
lotřídních škol v kraji Vysočina. 
Z celkového počtu 262 základ-
ních škol, které navštěvuje více 
než 50 tisíc žáků, je téměř 48 % 
malotřídních, tedy malých škol, 
s výukou pouze pro žáky od 
1. do 5. třídy. Za poslední čtyři 
roky ubylo v základním školství 
6,5 tisíce žáků. Tomuto vývoji v 
počtu žáků naprosto neodpovídá 
očekávaný pokles počtu pracov-
níků ve školství. Existují školy, 
kde i při úbytku žáků dochází k 
nárůstu počtu pracovníků!

Velikost přezaměstnanosti zá-
kladních a mateřských škol je 
pro kraj neřešitelným problé-
mem, neboť kraj není zřizova-
telem těchto škol a i fi nanční 
vyjádření tohoto problému (té-
měř 90 mil. Kč ročně) je mimo 
možnosti rozpočtu kraje Vyso-
čina. Je tedy na postoji zřizova-
telů a jednotlivých ředitelů škol, 
jak se k problému nadbytku za-
městnanců postaví. 
Čísla udávající přezaměstnanost 
jsou pouze informativní. Nezna-
menají, že ve školách bude oka-
mžitě propuštěno tolik učitelů. 
Mají sloužit zřizovatelům (ob-
cím) a ředitelům škol ke srovná-
ní a k plánování zlepšení situace 
do budoucnosti. Tlak na školu, 
která vykazuje přezaměstna-

Odchylky počtu učitelů od průměru ČR
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Inovace jsou hnací silou eko-
nomiky a společnost, která je 
zaměřena na výrobu, se bez 
nich v delším časovém hori-
zontu neobejde – ztrácí to-
tiž konkurenceschopnost v 
porovnání s ostatními a do-
chází k jejímu úpadku. Ten s 
sebou nese i další efekty, jako 
je růst nezaměstnanosti, soci-
ální problémy a v neposled-
ní řadě také pokles výnosů 
jdoucích do veřejných roz-
počtů formou odvodů daně z 
příjmu. 
Výzkum, který je základem 
pro inovace, lze provádět v 
mnoha podobách. Pokud je fi r-
ma silná a má dostatek vlast-
ních prostor i kvalifi kovaných 
lidí, může jej provádět sama. 
Firma, jež se však potýká s ne-
dostatkem jednoho nebo druhé-
ho, je odkázána na výzkumné 
ústavy nebo vědecká centra. 
Typickým příkladem jsou vě-

deckotechnické, popř. vědecko-
technologické parky (dále jen 
„VTP“), které se orientují na 
oblast vědy, technologie a ino-
vačního podnikání, vytváření 
podmínek pro dynamický roz-
voj činností inovačních fi rem 
a zajištění transferu technolo-
gií. Podmínkou pro existen-
ci VTP je existence vysokých 
škol nebo výzkumných ústavů 
zaměřených na obdobný sektor 
jako VTP. Situace v kraji Vyso-
čina je z tohoto hlediska poně-
kud nevýhodná. Vysoká škola 
na území kraje dlouho neexis-
tovala a v současné době pů-
sobící školy (Západomoravská 
vysoká škola Třebíč a Vysoká 
škola polytechnická Jihlava) 
jsou na začátku svého působení 
a nemají vybudované dostateč-
né zázemí pro vědeckou, vý-
zkumnou a vývojovou činnost. 
Podporu vědy a výzkumu sta-
ví do popředí i Evropská unie, 

která poskytuje fi nanční pro-
středky na zakládání nebo ob-
novu VTP (v naší republice se 
tak děje díky Programu Pro-
sperita z Operačního progra-
mu Průmyslu a podnikání). 
Odbor regionálního rozvoje 
Krajského úřadu kraje Vyso-
čina by rád inicioval a podpo-
řil vznik projektu zaměřeného 
na výzkum, vývoj a inovace v 
oblasti strojírenského, elektro-
technického průmyslu a infor-
mačních technologií, protože 
fi rmy z těchto odvětví jsou v 
našem kraji největšími za-
městnavateli. Již od roku 2004 
zjišťuje poptávku fi rem po ta-
kovémto zařízení a v únoru 
2005 byla uspořádána první 
ucelenější schůzka ze zástupci 
významných fi rem, na níž byla 
představa budoucího projektu 
nadnesena. Schůzka se setka-
la s pozitivní odezvou a na je-
jím základě se v následujících 

měsících uskutečňovaly další 
schůzky, tentokrát již přímo ve 
fi rmách, kde se řešily podrob-
nější otázky typu zaměření, 
umístění a správy VTP. V sou-
časné době se diskutuje nad 
umístěním VTP, o výhodách a 
nevýhodách možné lokalizace. 
Významnou úlohu v přípravě 
projektu hraje agentura Cze-
chInvest, která jakožto imple-
mentační jednotka poskytuje 
poradenské služby, aby byl 
projekt kvalitně připraven. 
V nejbližší době se připra-
vuje další schůzka všech zá-
stupců oslovených fi rem a 
CzechInvestu, jejímž cílem 
bude seznámení s dosažený-
mi výsledky a objasnění dal-
šího postupu. 

 Lucie Oháňková, odbor re-
gionálního rozvoje
telefon: 564 602 580, e-mail: 
ohankova.l@kr-vysocina.cz

Vědeckotechnologický park v kraji Vysočina

V částce Sbírky zákonů č. 84, 
rozeslané dne 16. června 2005, 
byl vyhlášen zákon č. 229/2005 
Sb., kterým se mění zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpi-
sů. Uvedená novela, která mimo 
jiné prodlužuje i lhůty pro povin-
né výměny řidičských průkazů, 
nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2005.
Řidičské průkazy vydané: 
a) od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 

jsou jejich držitelé povinni vy-
měnit do 31. prosince 2007
b) od 1. ledna 1994 do 31. pro-
since 2000 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosin-
ce 2010
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 
2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013
Z uvedeného vyplývá, že od 
1. července 2005 je možné při-
stoupit i k výměnám řidičských 
průkazů, vydávaných od roku 
2001 do konce dubna 2004.
Uvedený zákon je možné na-
leznout na internetových strán-
kách ministerstva vnitra na 

adrese http://web.mvcr.cz/rs_
atlantic/ftp/sbirka/2005/sb084-
05.pdf

 Miroslav Olšan Miroslav Olšan, odbor do-
pravy a silničního hospodářství, 
telefon: 564 602 412, e-mail:
olsan.m@kr-vysocina.cz 

V souvislosti s letní údržbou po-
zemních komunikací dochází 
při provádění stavebních prací 
k omezování silničního provo-
zu povolováním uzavírek. In-
formace ke zjišťování aktuálního 
stavu uzavírek na celém území 
ČR jsou uvedeny na webových 

stránkách kraje Vysočina. Do-
stupné jsou v odkazu Informace, 
kde jsou uvedeny dokumenty od-
borů krajského úřadu, a ve složce 
Odbor dopravy a silničního hos-
podářství je zveřejněn odkaz na 
dopravní informace poskytované 
ÚAMK (Ústřední automotoklub 
ČR) jako aktuální doprava na ce-
lém území ČR, nebo je možné 
tyto informace získat přímo na 
www.uamk.cz.

 Miroslav Stejskal Miroslav Stejskal, odbor do-
pravy a silničního hospodářství, 
telefon: 564 602 245, e-mail: 
stejskal.m@kr-vysocina.cz 

nost, je jistě oprávněný, ale je 
třeba určitého času na přípravu 
koncepce, již by měl zřizovatel 
spolu se školou připravit.
Odbor školství, mládeže a 
sportu dále propočítal, jak vel-
ké fi nanční prostředky by kraj 
Vysočina měl k dispozici, po-
kud by v roce 2003 (případně 
2004) přešly fi nance ze státu do 

tzv. rozpočtového určení daní 
– tedy přímého rozpočtu kraje. 
Vzhledem k objemu mzdových 
prostředků ve výši 2 390 106 
tis. Kč v roce 2004 by kraj měl 
v roce 2005 2 659 600 tis. Kč, 
tzn. o 231 515 tis. Kč výše. Je 
to způsobeno tím, že meziroč-
ně dochází v průměru o 7–8 % 
k nárůstu daní. Z toho je zřejmé, 

že čím později fi nance ze státu 
na kraj přijdou, tím na to kraj 
více doplatí. 
Veřejnost se s tímto materiálem 
může seznámit na webových 
stránkách kraje. Postup vyhle-
dávání: www.kr-vysocina.cz > 
Dokumenty odborů > Odbor 
školství, mládeže a sportu > Od-
chylky počtu učitelů od průmě-

ru ČR (zveřejněno 21. 6. 2005).
Více informací poskytne Ing. 
Alena Vlachová, telefon: 564 
602 837, e-mail: vlachova.a@-
kr-vysocina.cz

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Novinky ve Sbírce zákonů

Rozvoj malých podnikatelů 2005 – program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na po-
řízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor (odbor regionálního rozvoje, Martina Kršňáková, tel.: 
564 602 546, krsnakova.m@kr-vysocina.cz; Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 2. 9. 2005
Systém sběru a třídění odpadu 2005/II – program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu (odbor 
životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 31. 7. 2005
Edice Vysočiny III. – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny (odbor kultury a pa- – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny (odbor kultury a pa- – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny
mátkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz; Jana Komínová, tel.: 564 602 295, kominova.j@-
kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 22. 8. 2005
Veřejně přístupný internet – program zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu (odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, tel.: 564 
602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 24. 7. 2005
Metropolitní sítě IV – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy (odbor informatiky, Ing. Martina Rojko-
vá, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz)
uzávěrka: 29. 7. 2005
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových 
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. 6. 2005 vyhlásilo pět nových grantových pro-
gramů z Fondu Vysočiny na podporu projektů z oblasti malého a středního podnikání, na podpo-
ru sběru a třídění odpadu, na podporu rozvoje informačních technologií a vydávání edičních počinů 
o Vysočině. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského 
úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Zaměstnanost
V částce 74/2005 Sbírky zákonů vydané dne 27. 5. 2005 byl pub-
likován pod č. 202/2005 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/
2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná 
se o legislativně technickou novelu, jež odstraňuje pochybnos-
ti o tom, zda živnostníci, drobní řemeslníci a jiné OSVČ, kteří 
nemají vlastní zaměstnance, mohou spolupracovat, resp. vyvíjet 
podnikatelskou činnost pro zadavatelské fi rmy, např. obchodní 
společnosti. OSVČ nadále nic nebrání, aby vykonávaly činnos-
ti pro jiné právnické nebo fyzické osoby, aniž by zaměstnávaly 
další osoby.
Zákon je účinný od 27. 5. 2005.

Veřejná podpora
V částce 74/2005 Sbírky zákonů vydané dne 27. 5. 2005 byla 
publikována pod č. 207/2005 Sb. vyhláška Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže o formě a obsahu plnění informační po-
vinnosti k poskytnuté veřejné podpoře. V příloze vyhlášky je 
tiskopis, jehož prostřednictvím poskytovatel veřejné podpo-
ry předkládá Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže údaje o 
poskytnutých veřejných podporách v předcházejícím kalendář-
ním roce.
Vyhláška je účinná od 1. 6. 2005.

Registrační pokladny
V částce 77/2005 Sbírky zákonů vydané dne 3. 6. 2005 byl pub-
likován pod č. 215/2005 Sb. zákon o registračních pokladnách a 

o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách). 
Tento zákon stanovuje způsob evidence plateb přijatých fyzic-
kými a právnickými osobami, které provozují na základě živ-
nostenského oprávnění maloobchod nebo hostinskou činnost, 
upravuje další povinnosti související s evidencí přijatých plateb, 
a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení jejich da-
ňových povinností.
Zákon je účinný od 1. 7. 2005.

Obchodní rejstřík
V částce 77/2005 Sbírky zákonů vydané dne 3. 6. 2005 byl pu-
blikován pod č. 216/2005 Sb. zákon, jímž se mění zákon č. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zá-
kon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích 
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
Zavádí se digitalizace obchodního rejstříku, který bude veden v 
elektronické podobě. V souvislosti se změnou procesně právní 
úpravy se zavádí povinnost podat návrh na zápis do obchodní-
ho rejstříku na formuláři, jejž pro tyto účely vydá Ministerstvo 
spravedlnosti ČR.
Zákon je účinný od 1. 7. 2005.

 Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz

Informace

Nové grantové programy Fondu Vysočiny
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Intenzita výstavby nových bytů je v kraji průměrná
Bytová výstavba v kraji Vysočina podobně jako v celé ČR v 90. letech ve srovnání s předchozím obdobím podstatně klesla (v roce 
1995 bylo v kraji dokončeno jen 541 bytů). V závěru dekády však již došlo k opětovnému oživení počtu dokončených bytů. Inten-
zita bytové výstavby (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel) je v kraji v posledních letech srovnatelná s intenzitou v ČR. Na 
Vysočině bylo v roce 2004 dokončeno 1 340 bytů, v roce 2003 to bylo 1 323 bytů, z toho cca polovina v rodinných domech. Velmi 
nadprůměrná intenzita bytové výstavby byla v roce 2004 v okrese Jihlava. Všechny ostatní okresy byly v počtu dokončených bytů 
v roce 2004 pod průměrem České republiky i kraje Vysočina, přičemž daleko nejméně bytů bylo dostavěno v okrese Žďár nad Sá-
zavou.

Počet dokončených a zahájených bytů na 1 000 obyvatel (počet obyvatel k 31. 12. 2004) v krajích ČR 
v roce 2004 (dle hranic kraje před 1. 1. 2005)

Pozn: bez nástaveb, přístaveb a vestaveb
Zdroj dat: Statistický bulletin – kraj Vysočina za rok 2004; ČSÚ, Jihlava 2005

Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel (počet obyvatel k 31. 12. 2004) v okresech kraje Vysočina 
v roce 2004 (dle hranic kraje před 1. 1. 2005)

Pozn: bez nástaveb, přístaveb a vestaveb
Zdroj dat: Okresy České republiky v roce 1999, 2000, 2001, 2002. ČSÚ, Praha 1999–2002; Statistický bulletin – kraj Vysočina za 
roky 2003 a 2004; ČSÚ, Jihlava 2004, 2005

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

Vysočina v číslech

Území 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Havlíčkův Brod 1,8 1,8 2,7 3,6 3,2 3,0 2,4
Jihlava 1,6 2,4 3,6 3,3 5,6 3,7 4,8
Pelhřimov 1,3 1,8 3,2 2,7 2,2 2,0 2,4
Třebíč 2,0 2,5 2,2 1,9 2,2 2,5 2,0
Žďár n. Sázavou 1,5 1,7 2,1 1,7 1,9 1,6 1,4
Vysočina 1,6 2,0 2,7 2,6 3,0 2,6 2,6
Česká republika 1,5 2,0 2,5 2,4 2,7 2,7 2,7
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