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Duben 2006

10. 3. 2006 proběhla v sídle kra-
je Vysočina v Jihlavě slavnost-
ní událost. Svůj provoz zahájila 
krajská telekomunikační síť RO-
WANet jako výsledek více než 
roční investiční akce spolufi -
nancované ze Společného regi-
onálního operačního programu 
(SROP), a tedy ze Strukturálních 
fondů EU. 
Uvedení sítě ROWANet do pro-
vozu je výjimečné z několika 
důvodů. Jednak jde o jednu z nej-
větších investic do ICT fi nanco-
vanou z evropských prostředků 
(celkové náklady činily celkem 
32,3 mil Kč, 50 % nákladů tvo-
ří fi nanční příspěvek evropských 
fondů a státního rozpočtu ČR), 
jednak sít založená na optických 
vláknech a technologii CWDM 
nemá v tomto měřítku v Čes-
ké republice obdoby. Kapacit-
ní možnosti ROWANetu jsou již 
na takové úrovni, že připojené 
organizace (např. krajský úřad, 
městské a obecní úřady, školy, 
nemocnice apod.) mohou vyu-
žít a dále rozvíjet širokou nabíd-
ku služeb od vysokorychlostního 

internetu, neomezené bezplatné 
výměny a zálohování dat, až po 
služby typu videokonference či 
IP telefonie. 
Předpokládáme, že ROWANet 
umožní vznik nových elektro-
nických služeb poskytovaných 
veřejnou správou občanům Vy-
sočiny tak, abychom dále za-
chovali pověst tohoto kraje jako 
dynamického regionu ve využití 
moderních technologií. Nesmíme 
opomenout, že vedle výše uve-
dených služeb bude ROWANet 
poskytovat možnost bezplatné-
ho veřejného internetu v připoje-
ných městech a obcích. Více než 
160 kilometrů kabelů s optický-
mi vlákny vede od Moravských 
Budějovic na Třebíčsku přes Jih-
lavu a Havlíčkův Brod až po Bys-
třici nad Pernštejnem na Žďársku 
(konkrétně jsou připojeny Mo-
ravské Budějovice, Stonařov, Že-
letava, Jihlava, Havlíčkův Brod, 
Přibyslav, Žďár nad Sázavou, 
Nové Město na Moravě a Bystři-
ce nad Pernštejnem). 
Slavnostní zahájení provozu RO-
WANetu uvedl svým projevem 

o významu ICT pro samosprá-
vu hejtman kraje Vysočina Miloš 
Vystrčil, po něm pak účastní-
ky přivítali i radní kraje za ob-
last informatiky Jaroslav Hulák 
a vedoucí odboru informatiky 
krajského úřadu Petr Pavlinec. 
Následoval blok přednášek po-
pisujících důvod vzniku sítě, na-
bízené služby i technická řešení 
představená jednotlivými doda-
vateli. Akce se setkala také se 
zvýšeným zájmem novinářů, což 
vnímáme jako velmi pozitivní 
jev, neboť každá mediální propa-
gace moderních technologií zvy-
šuje informovanost občanů o ICT 
a jejich zájem o využívání elek-
tronických služeb. Optická vlák-
na na Vysočině by měla sloužit 
nejméně 20 let. Více o síti RO-
WANet na www.rowanet.cz.

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

 Václav Jáchim, odbor infor-
matiky
telefon: 564 602 346, e-mail: 
jachim.v@kr-vysocina.cz

Slavnostní zahájení provozu sítě 
ROWANet

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
bude na svém zasedání dne 28. 
3. 2006 projednávat nové gran-
tové programy Fondu Vysočiny. 
Grantový program Rozvoj mik-
roregionů 2006 bude podporo-
vat realizaci mikroregionálních 
projektů zaměřených na vzdělá-
vání a poradenství v oblasti roz-
voje venkova a obnovy vesnice 
a na vlastní realizaci integrova-
ných projektů venkovských mi-
kroregionů. Grantový program 
Čistá voda 2006 bude spolufi -
nancovat vznik studií nebo pro-
jektových dokumentací v oblasti 
zásobování pitnou vodou a od-
vádění a čištění odpadních 
vod. Zajistit spolufi nancování 
péče o sbírkový fond si klade 

za cíl program Klenotnice Vy-
sočiny 2006.
O dotaci na podporu opatření 
zaměřených na tvorbu a insta-
laci součástí a příslušenství ko-
munikací, která přímo anebo 
nepřímo snižují nepřiměřenou 
rychlost jízdy v obcích, a vý-
razně tak mohou pomoci zvýšit 
ochranu zranitelných účast-
níků provozu na pozemních 
komunikacích, bude možné 
požádat z grantového progra-
mu Bezpečná silnice 2006.
Dále budou projednávány dva 
programy zaměřené do oblas-
ti cestovního ruchu – Moderni-
zace ubytovacích zařízení 2006 
je program na podporu rozšíření 
a regenerace skladby lůžek a vy-

bavenosti pokojů ubytovacích 
zařízení cestovního ruchu, gran-
tový program Doprovodná infra-
struktura cestovního ruchu 2006 
je zacílen na podporu budování 
a modernizace doprovodné infra-
struktury cestovního ruchu.
Výzvy k předkládání projektů 
a veškeré informace ke gran-
tovým programům včetně for-
muláře žádosti budou ihned 
po schválení v zastupitelstvu 
kraje vyvěšeny na interneto-
vých stránkách kraje Vysoči-
na www.kr-vysocina.cz nebo 
na www.fondvysociny.cz.

 Dušan Vichr, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Rada fondu na svém zasedání 
dne 7. 3. 2006 schválila Závě-
rečnou zprávu Fondu Vysoči-
ny za rok 2005. Tuto zprávu dle 
platného Statutu účelového 
Fondu Vysočiny předkládá 
rada fondu zastupitelstvu kra-
je každý rok. Zpráva obsahu-
je zhodnocení jednotlivých 
grantových programů včetně 
podrobných statistických pře-
hledů. Součástí zprávy jsou 
mapové přílohy analyzující do-
pad podpory z Fondu Vysočiny 
do území kraje. 
Ze zprávy například vyplý-
vá, že v rámci 40 grantových 
programů Fondu Vysočiny vy-
hodnocených v roce 2005 bylo 
přijato celkem 2 260 žádostí. 
Z toho 1 895 žádostí bylo po-
dáno bez chyb a postoupilo do 
hodnocení v jedenáctičlenných 
řídicích výborech, jmenova-
ných zastupitelstvem kraje. Po 
podrobném posouzení obdrže-

lo podporu na své projekty cel-
kem 1 262 žadatelů, tedy více 
než polovina z podaných žá-
dostí (55,8 %). Převážná větši-
na žadatelů (2 213) byla z kraje 
Vysočina – nejvíce z okresů 
Třebíč, Žďár nad Sázavou 
a Jihlava. 
Požadovaná výše podpory 
u všech 40 grantových progra-
mů, které byly v roce 2005 vy-
hodnoceny, byla téměř 157 mil. 
Kč. Z Fondu Vysočiny byla při-
dělena podpora ve výši 84,5 
mil. Kč, což bylo nejvíce za ka-
lendářní rok od založení FV. 
Procento uspokojených poža-
davků činilo tedy cca 54 %. 
Žadatelé k této sumě přidali 
z vlastních zdrojů dalších 192 
mil. Kč, a celkový objem zrea-
lizovaných projektů tak přesáh-
ne 276 mil. Kč. 
Převážnou většinu žadate-
lů, jimž byla podpora přiděle-
na, tvořily obce a města nebo 

nestátní neziskové organizace 
(NNO – občanská sdružení, 
nadace a nadační fondy, církev-
ní organizace apod.). Zatímco 
obec jako typ žadatele převažu-
je především v menších sídlech, 
NNO realizovaly svoje projek-
ty většinou ve velkých městech. 
Tyto dva typy žadatelů usku-
tečnily v roce 2005 s podporou 
Fondu Vysočiny projekty v ob-
jemu téměř 187 mil. Kč, což 
je více než 69 % objemu všech 
projektů. Dalšími významnými 
skupinami žadatelů byly pod-
nikatelské subjekty a fyzické 
osoby (fyzické osoby podnika-
jící či nepodnikající). Na ostat-
ní subjekty připadlo méně než 
8 % z objemu realizovaných 
projektů.
Hlavní podpora směřovala ze-
jména do oblasti rekreace, 
sportu a tělovýchovy (usku-
tečněné projekty v objemu té-
měř 76 mil. Kč), informačních 

technologií (22 mil. Kč), dopra-
vy (21 mil. Kč), kultury a pa-
mátkové péče (18 mil. Kč), 
cestovního ruchu (18 mil. Kč) 
a průmyslu (17 mil. Kč). Zatím-
co ve větších městech byly re-
alizovány projekty z rozličných 
oblastí, v malých obcích se pro-
jekty zaměřovaly především do 
oblasti informačních techno-
logií (např. grantový program 
Veřejně přístupný internet), 
ekologie (např. grantový pro-
gram Systém sběru  a třídění 
odpadu 2005) a do oblasti do-
pravy (např. grantový program 
Veřejná osobní doprava 2005).
Po schválení v zastupitelstvu 
kraje na konci března bude 
kompletní zpráva zveřejněna na 
webových stránkách kraje.

 Dušan Vichr, odbor regio-
nálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: 
vichr.d@kr-vysocina.cz

Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2005

Odměňování členů zastupitelstev
V částce 23/2006 Sbírky zákonů vydané dne 28. 2. 2006 bylo 
publikováno pod č. 50 nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům za-
stupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Nařízením se mění 
výše odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí, krajů 
a hlavního města Prahy.
Nařízení je účinné od 1. 3. 2006.

Svobodný přístup k informacím
V částce 26/2006 Sbírky zákonů vydané dne 8. 3. 2006 byl pu-
blikován pod č. 61 zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů. Zákon zpřesňuje proces související s poskytováním informa-
cí ve veřejném sektoru. 
Účinnost zákona je sporná, neboť zákonodárce ji chybně stano-
vil zpětně k 1. 1. 2006. 

Pohřebnictví
V částce 28/2006 Sbírky zákonů vydané dne 15. 3. 2006 byl pu-
blikován pod č. 67 zákon, jímž se mění zákon č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů. Zákon upřesňuje pasáže zákona o pohřebnictví, 
jež umožňovaly různý výklad, zpřesňuje povinnosti provozova-
telů veřejných i neveřejných pohřebišť, kteří nově mohou stano-
vit druhy rakví používaných při pohřbívání do hrobek, a nově 
provozovatele pohřebiště opravňuje převzít k pohřbení lidské 
pozůstatky do hrobů nebo hrobek, je-li úmrtí doloženo úmrtním 
listem, průvodním listem k přepravě nebo listem o prohlídce 
mrtvého, nebo v případě podezření z trestného činu i písem-
ným souhlasem státního zástupce nebo jiného orgánu činného 
v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního 
právního předpisu.
Zákon je účinný od 1. 5. 2006.

Informační systémy veřejné správy 
V částce 30/2006 Sbírky zákonů vydané dne 15. 3. 2006 byl pu-
blikován pod č. 81 zákon, jímž se mění zákon č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další souvisejí-
cí zákony. Zákon prohlubuje povinnosti úřadů při správě infor-
mačních systémů a dále např. zpřesňuje pravidla pro vydávání 
ověřených výpisů.
Zákon je účinný od 1. 1. 2007.

 David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnos-
tenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů

Informace
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V pátek 10. března navštívil 
kraj Vysočina za účelem pra-
covního jednání ministr do-
pravy Milan Šimonovský. Na 
pozvání hejtmana kraje Miloše 
Vystrčila se jednání zúčastnili 
i zástupci Policie ČR, Generál-
ního ředitelství silnic a dálnic, 

složek integrovaného záchran-
ného systému kraje Vysočina 
a krajského úřadu. Tématem 
jednání byla problematika 
bezpečnosti provozu na dálni-
ci D1, která v délce přibližně 
100 km prochází napříč kra-
jem. 

Orgány krizového řízení kraje 
je právě dálnice D1 vyhodno-
cena v řadě faktorů jako velmi 
rizikové místo, které ohrožuje 
životy a majetek jak obyvatel 
kraje, tak i jeho návštěvníků.
Kraj Vysočina velmi intenziv-
ně vnímá jak přínos, tak i rizi-
ko plynoucí z existence dálnice 
D1 v kraji. Byť je dálnice D1 
majetkem státu, kraj Vysoči-
na již více než rok programově 
iniciuje jednání na nejvyšších 
úrovních k zabezpečení zvýše-
ní bezpečnosti jejího provozu.
Efektivním prostředkem pro 
zlepšení provozu a bezpečnos-
ti na dálnici je podle ministra 
dopravy Milana Šimonovské-
ho informační a monitorovací 
systém, který by měl pomoci 
k vytvoření inteligentního do-
pravního řízení dálnice (tzv. 
Jednotný systém dopravních 
informací – JSDI). Koncem 
března by tento systém (mimo 
jiné např. informační tabu-
le s textovými vzkazy pro ři-
diče) mělo ředitelství silnic a 
dálnic převést ze zkušebního 
provozu do rutinního provozu. 
Kompletní pokrytí dálnice jed-
notným systémem dopravních 

informací ministr Šimonovský 
slíbil dokončit do tří let.
Výsledkem jednání mezi před-
staviteli kraje a ministerstva 
dopravy je i příslib dokončení 
protihlukové stěny ve Věžnici. 
Stejné stavby veřejného zájmu 
se dočkají i obyvatelé Velké-
ho Meziříčí, kde mají být ještě 
do konce letošního roku zapo-
čaty stavební práce. Ještě do 
konce letošního roku mají být 
podle slov Jana Brázdy, ná-
městka policejního preziden-
ta, posílena všechna dálniční 
oddělení policie o jednu až dvě 
dvoučlenné hlídky. V případě 
Vysočiny se tak dálniční dozo-
rový tým rozroste v nejlepším 
případě o 12 policistů.
Rovněž ministr dopravy zmí-
nil záměr výstavby truckcentra 
poblíž Heroltic u Jihlavy při-
bližně pro tři sta kamionů. Ve 
fázi přípravy je rovněž dle in-
formací ministersrva dopravy 
rozšíření kapacit dvou dálnič-
ních odpočívadel u Stránecké 
Zhoři a Kochánova.

 Jan Murárik odbor sekre-
tariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: 
murarik.j@kr-vysocina.cz

Bezpečnost provozu na dálnici D1 bude posílena

 Ministr dopravy Milan Šimonovský si v doprovodu hejtmana 
Vysočiny Miloše Vystrčila a náměstka pro dopravu hejtmana kra-
je Vysočina Václava Kodeta prohlíží výstupy videokamer na pra-
covišti Střediska správy a údržby dálnic ve Velkém Beranově.

Státní ústav radiační ochrany 
namátkově zjistil, že v někte-
rých nově zkolaudovaných do-
mech překračuje koncentrace 
radonu doporučenou hodnotu, 
čímž dochází ke zbytečné ra-
diační zátěži obyvatel domu. 
V zájmu ochrany obyvatel do-
mech zkolaudovaných od 
1. 1. 2000 nabízí krajský úřad 
zcela zdarma zabezpečení 
ročního měření radonu pomo-
cí detektorů RAMARN, jakož 
i zjištění obsahu radonu v pitné 
vodě dodávané do domu z indi-

viduálního zdroje (studny). Vý-
sledky měření se dozví pouze 
zájemce a nemají žádný zpět-
ný vliv na kolaudaci domu. 
Toto zjišťovací řízení je dob-
rovolné a provádí se za účelem 
ověření účinnosti protiradono-
vých opatření v novostavbách. 
Zájemci o toto zjištění mohou 
kontaktovat krajský odbor ži-
votního prostředí.

 Jaroslav Šmejkal, odbor ži-
votního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: 
smejkal.j@kr-vysocina.cz. 

Radon – informace pro majitele nově 
zkolaudovaných objektů

Odbor životního
prostředí

SETKÁNÍ SE STAROSTY OBCÍ
Přijměte prosím pozvání na setkání rady kraje se starosty 

obcí kraje Vysočina, s poslanci a senátory,
které se uskuteční

10. 4. 2006 od 14.00 hod.
Kulturní dům
Tyršova 592

Jemnice

 Informace z jednotlivých resortů ve vztahu k městům 
a obcím

 Informace poslanců a senátorů
 Předání cen kraje Vysočina s názvem VESNICE VY-
SOČINY

 Diskuse
 Různé

Na setkání s vámi se těší členové rady kraje.
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Milí čtenáři, sérii našich člán-
ků jsme se rozhodli zakončit 
krátkým zastavením u proble-
matiky dříve nazývané výkon 
rozhodnutí, dnes novým správ-
ním řádem označované jako 
exekuce.
Jde o závěrečné, naštěstí ne 
vždy nutné stadium správního 
procesu, jehož cílem je vynu-
tit právo, tedy zajistit splnění 
povinností uložených rozhod-
nutím v případech, kdy tyto 
povinnosti nebyly splněny 
v určené lhůtě dobrovolně.
Správní řád upravuje exekuce 
v hlavě XI, přičemž důsledně 
rozlišuje mezi exekucemi na 
peněžitá plnění (díl 2 této hla-
vy) a exekucemi na plnění ne-
peněžitá (díl 3 této hlavy).
Exekuce na peněžitá plnění se 
nadále řídí zákonem č. 337/
1992 Sb., o správě daní a po-
platků, a provádí ji obecný 
správce daně, pokud zákon ne-
stanoví, že ji provádí správní 
orgán, který vydal rozhodnu-
tí nebo schválil smír v prvním 
stupni. Obecným správcem 
daně jsou celní úřady (§ 5 odst. 
4 písm. m ve vazbě s ust. § 2 
písm d zákona č. 185/2004 Sb., 
o Celní správě České republi-
ky). Pokud se obecní úřady do-
stanou do pozice exekučního 
správního orgánu při vymáhá-
ní peněžitých plnění, vždy mo-
hou požádat obecného správce 
daně, aby za ně exekuci prove-
dl on. Z těchto důvodů se náš 
článek problematikou postupu 
při vymáhání peněžitých plně-
ní podrobněji nezabývá. 
Zastavme se však u úpravy 
exekucí na nepeněžitá plně-
ní, kterou obsahuje přímo 
správní řád v § 107 an. Obec-
ní či krajské úřady mají po-
stavení exekučních správních 
orgánů, pokud vydaly rozhod-
nutí v 1. stupni nebo schválily 
smír. Nadto obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností jsou 
v případě nepeněžitých plnění 
tzv. obecnými exekučními or-
gány, v důsledku čehož mají 

povinnost provést exekuci na 
žádost jiného správního orgá-
nu, který v prvním stupni roz-
hodl nebo schválil smír.
Nezbytným předpokladem pro 
zahájení exekučního řízení je 
exekuční titul. Tím může být 
buď vykonatelné rozhodnu-
tí podle § 74 správního řádu, 
nebo vykonatelný smír podle § 
141 odst. 8 téhož zákona (to sa-
mozřejmě platí i u peněžitých 
plnění). Pokud takový exekuč-
ní titul existuje, může vydat 
exekuční správní orgán buď 
exekuční výzvu, nebo exekuč-
ní příkaz. Exekuční výzva je 
posledním možným pokusem 
správního orgánu, jak dosáh-
nout splnění povinnosti, pokud 
se nechce pouštět do provádě-
ní exekuce, a spočívá v mož-
nosti stanovit náhradní lhůtu 
pro plnění. Vydává se formou 
usnesení, proti kterému se ne-
lze odvolat a které obsahuje 
kromě základních náležitos-
tí obsažených v § 68 i speci-
ální náležitosti podle § 109 
odst. 2. Usnesením stanovenou 
náhradní lhůtu lze k žádos-
ti povinného opět usnesením 
prodloužit. Vydáním exekuční 
výzvy však nesmí být zmařen 
účel exekuce.
Pokud není nepeněžitá povin-
nost splněna ve lhůtě stanovené 
rozhodnutím, event. exekuční 
výzvou, nezbývá exekučnímu 
správnímu orgánu než nařídit 
exekuci, a to vydáním exekuč-
ního příkazu. Vydat jej může 
z moci úřední, na žádost oso-
by oprávněné z exekučního ti-
tulu a „trojkový“ obecní úřad 
též na žádost jiného správního 
orgánu, který vydal rozhodnutí 
v 1. stupni nebo schválil smír. 
Stejně jako exekuční výzva má 
i exekuční příkaz formu usne-
sení, proti kterému se nelze od-
volat a které kromě základních 
náležitostí rozhodnutí obsahu-
je i náležitosti speciální uvede-
né v § 111 odst. 1. Podle takto 
vydaného exekučního příkazu 
provádí oprávněná úřední oso-
ba exekuci jedním ze způsobů 

detailně popsaných v § 119-129 
(náhradní výkon v případě za-
stupitelných plnění, přímé 
vynucení v případě nezastupi-
telných plnění, ukládání donu-
covacích pokut). 
V průběhu provádění exekuce 
mohou nastat podmínky pro 
odložení či přerušení exekuce. 
Odložení i přerušení má formu 
usnesení, proti kterému není 
přípustné odvolání a kterému 
zákon nepředepisuje zvláštní 
náležitosti. Musí z něj však vy-
plývat důvod a časový údaj, na 
nějž je odložení nebo přeruše-
ní vázáno. Pominou-li důvody 
přerušení či odložení, exekuč-
ní správní orgán buď pokračuje 
v provádění exekuce (nevydá-
vá o pokračování usnesení), 
nebo exekuci zastaví. O za-
stavení exekuce rozhoduje 
exekuční správní orgán usne-
sením, proti kterému se nelze 
odvolat a ze kterého musí být 
zřejmý důvod zastavení.
Ze shora uvedeného vyplývá 
závěr, že proti usnesením vy-
daným v rámci exekuční fáze 
správního řízení se nelze od-
volat. Zákon ale upravuje na-
místo odvolání jiný opravný 
prostředek, a to námitky. Ná-
mitky může podat povinný 
nebo jiná osoba, pro niž vy-
plývá povinnost (tedy nikoli 
oprávněný) nejen proti usnese-
ním, ale i proti jiným (zejména 
faktickým) úkonům exekuční-
ho správního orgánu. Námitky 
nemají odkladný účinek, ne-
stanovuje-li zákon, že jej mají, 
nebo nerozhodne-li o přizná-
ní odkladného účinku námit-
kám exekuční správní orgán. 
Nemají ani účinek devolutiv-
ní (rozhoduje o nich ten orgán, 
který vydal usnesení či provedl 
jiný úkon).

Sluší se ještě zmínit o exekuč-
ních nákladech, kde platí pra-
vidlo odlišné od nalézací části 
správního řízení. Podle § 116 
totiž exekuční náklady pla-
tí povinný. Pouze v zákonem 
stanovených případech je hradí 
nebo se na jejich úhradě podí-
lí někdo jiný, přičemž náhra-
da spočívá v úhradě paušální 
částky 2 000,- Kč a v náhra-
dě hotových výdajů vzniklých 
při provádění exekuce. Povin-
nost nahradit exekuční náklady 
ukládá exekuční správní orgán 
rozhodnutím (jediné „rozhod-
nutí“ v rámci exekucí, jinak 
vždy „usnesení“ bez možnos-
ti odvolat se), proti kterému se 
lze odvolat.
Závěrem bych ráda upozornila 
na možnost správního orgánu 
a oprávněného obrátit se s ná-
vrhem na nařízení a provede-
ní exekuce rovněž na soud či 
soudního exekutora.

 Eva Šarapatková, vedoucí 
odboru sekretariátu ředitele
telefon: 564 602 255, e-mail: 
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Vážení čtenáři Zpravodaje, tímto 
patnáctým dílem se uzavírá náš 
miniseriál článků, které si kladly 
za cíl uvést vás stručnou a nená-
ročnou formou do problematiky 
nového správního řádu. Věříme, 
že jste alespoň v některých dí-
lech nalezli užitečné informace, 
které vám pomohly s orientací 
v této jistě nikterak jednoduché 
procesní normě. Pro vaše pří-
padné využití připravujeme 
souborné vydání všech publiko-
vaných dílů, které naleznete na 
webových stránkách kraje: www 
kr-vysocina.cz > Servis pro obce 
> Metodická pomoc obcím > 
Nový správní řád.
Autoři 

Nový správní řád 
15. část – Exekuce

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkla-
dových materiálů pro jednání, zápisů z jednání, termínů 

zasedání a kontaktních informací najdete na internetových 
stránkách kraje

http://samosprava.kr-vysocina.cz.
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Dnem 1. 4. 2004 nabyl účinnos-
ti zákon č. 99/2004 Sb., o ryb-
níkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochra-
ně mořských rybolovných zdro-
jů a o změně některých zákonů 
(zákon o rybářství), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o rybářství“). 
Zákon o rybářství ukládá povin-
nost rybníkářům vést eviden-
ci o hospodaření, o dosaženém 
hospodářském výsledku v ryb-

níkářství a o lovu ryb na udici, 
uživatelům rybářských revírů 
pak vést evidenci o hospodaření, 
o dosaženém hospodářském vý-
sledku a evidenci o vydání povo-
lenek k lovu v rybářském revíru. 
Tato evidence se předkládá kraj-
skému úřadu nebo Ministerstvu 
zemědělství ČR v případě, že se 
rybářský revír nebo rybník na-
cházejí na území více krajů, a to 
nejpozději do 30. 4. následujícího 
kalendářního roku. Podle prová-

děcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. 
k zákonu o rybářství vede ryb-
níkář požadované údaje v pří-
loze č. 1 této vyhlášky, uživatel 
rybářského revíru pak v přílo-
ze č. 5. 
Krajský úřad předloženou evi-
denci o hospodaření a o dosa-
ženém hospodářském výsledku 
v rybníkářství a při výkonu ry-
bářského práva, kontroluje a pře-
dává Ministerstvu zemědělství 
ČR hlášení o dosažených hospo-

dářských výsledcích do 31. 5. ná-
sledujícího kalendářního roku. 
Nepředložení evidence může být 
v případě fyzické osoby postiho-
váno jako přestupek, v případě 
právnické osoby nebo fyzické 
osoby podnikající jako správ-
ní delikt. 

 Martin Drápela, odbor les-
ního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail: 
drapela.m@kr-vysocina.cz

Evidence v rybníkářství
a při výkonu rybářského práva

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství

Pozvánka na
Den otevřených dveří sídla kraje Vysočina

středa 31. května 2006
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program: charitativní hra v kostky, sázení pamětního stromu, hudební vystoupení

  Den otevřených dveří 2005   Den otevřených dveří 2005
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Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst 
a obcí se v roce 2006 pořádá již poosmé. Kraj Vysočina ve spoluprá-
ci se Sdružením Zlatý erb připravil již čtvrté krajské kolo soutěže, je-
jímž cílem je podpořit modernizaci webových stránek měst  a obcí 
kraje prostřednictvím rozvoje informačních služeb. 
Na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz na portálu Města a ob-
ce online probíhal příjem tzv. „ohlášení“, kterými se mohly obce do 
soutěže Zlatý erb přihlásit, a upozornit tak na novinky na svých we-
bových stránkách. Uzávěrka příjmu ohlášení proběhla ve středu 27. 1. 
2006. Letos se opět soutěžilo ve třech kategoriích:
 a) nejlepší webové stránky města 
 b) nejlepší webové stránky obce
 c) nejlepší elektronická služba
Novinkou letošního kola bylo hodnocení kriteria Úřední deska. Zá-
roveň byla zrušena podmínka, kdy soutěžící nemohl v krajském kole 
získat první místo ve dvou po sobě jdoucích ročnících. Do 22. 2. 2006 
bylo možné zasílat hlasy pro cenu veřejnosti krajského kola, během 
února pak odborná porota vyhodnotila a ocenila nejlepší stránky. 
Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2006 byly předány 
na slavnostním ceremoniálu za účasti zástupců kraje Vysočina dne 
3. března 2006. 
Výsledky krajského kola (podle kategorií)
Nejlepší webová stránka města: 
1. místo: Havlíčkův Brod www.muhb.cz
2. místo: Jaroměřice nad Rokytnou www.jaromericenr.cz
3. místo: Počátky www.pocatky.cz
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo: Okříšky www.okrisky.cz
2. místo:  Myslibořice www.mysliborice.cz
3. místo: Želiv www.obeczeliv.cz
Nejlepší elektronická služba:
1. místo:  Želiv – bezbariérový přístup
2. místo: Svratka – webkamera, aktuální informace o počasí, 

sněhu a teplotě
3. místo: Telč – 3D model Telče
Cena veřejnosti – obec Cikháj
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které 
bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 3. 4. 2006 v Hradci Králo-
vé. Děkujeme členům poroty za úsilí, jež hodnocení věnovali, a spon-
zorům věcných cen, kterými jsou fi rmy: Autocont, CEDA, Česká 
vydavatelská, Impromat, KMS, M-Soft a Optokon. 

Další podrobnosti, složení poroty a podrobný výpis bodů členů poro-
ty naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz v sekci kraj-
ského kola. 
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí všem postupujícím do celore-
publikového kola!

 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Soutěž Zlatý erb – výsledky krajského kola 

Změny v jízdním řádu ČD
K řádnému termínu změn jízdních řádů 26. února 2006 byly pro-
vedeny změny na tratích:

č. 212 – Čerčany–Světlá nad Sázavou
č. 225 – Havlíčkův Brod–Veselí nad Lužnicí
č. 227 – Kostelec u Jihlavy–Slavonice
č. 228 – Jindřichův Hradec–Obrataň
č. 240 – Brno–Jihlava
č. 250 – Havlíčkův Brod–Brno
S těmito změnami se můžete seznámit na www.cd.cz nebo na 
www.jizdnirady.cz. 

 Zdeněk Navrkal odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 287, e-mail: navrkal.z@kr-vysocina.cz

Informace

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 11/2006 – 11. dubna 2006
Rada kraje č. 12/2006 – 18. dubna 2006
Rada kraje č. 13/2006 – 25. dubna 2006
Rada kraje č. 14/2006 –  2. května 2006

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje č. 3/2006 – 20. června 2006

 Michaela Zpěváková Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz
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Rok první písemné zmínky o obcích v kraji Vysočina

Krajskou reprezentací Českého statistického úřadu v Jihlavě byla 
vydána publikace s názvem Obce Vysočiny za rok 2004, kte-
rá mimo jiné poskytuje údaje o první písemné zmínce o obcích 
v kraji Vysočina. Rok první písemné zmínky se samozřejmě ne-
shoduje s rokem vzniku dané obce, prostorové vyjádření tohoto 
údaje (viz obrázek) nám přesto může podat přehlednou informaci 
o osidlování našeho kraje. 
Je logické, že nejdříve byly osidlovány oblasti s příznivějšími kli-
matickými podmínkami. Nejstarší písemná zmínka o sídle na 
území kraje pochází z roku 1046 a týká se obce Blatnice na Mo-

ravskobudějovicku. Počáteční fáze kolonizace Vysočiny je spo-
jována se zakládáním klášterů (Třebíč, Želiv) a s procházejícími 
obchodními (zemskými) stezkami, které spojovaly již po stale-
tí poměrně hustě osídlené oblasti Čech a Moravy. Nejznámější je 
tzv. Haberská stezka pojmenovaná podle města Habry na Havlíč-
kobrodsku. Vrchol kolonizace území kraje časově spadá do 13. 
století, což také souvisí s objevem a dolováním stříbra na mnoha 
lokalitách na Vysočině. Nejčastěji jsou obce na Vysočině poprvé 
připomínány ve 14. století. Jako poslední byly v kraji kolonizová-
ny nejvýše položené oblasti Žďárských vrchů a Železných hor.

Nejstarší písemná zmínka je o Blatnici
na Moravskobudějovicku

zdroj dat: Obce Vysočiny za rok 2004, ČSÚ Jihlava, 2005.

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

Vysočina v číslech



Na základě četných dotazů starostů obcí jak se zachovat v případě podezřelého výskytu úhy-
nu ptactva uvádím základní zákonné povinnosti obce ve vztahu k tomuto zjištění či nálezu.

A. Vztah obce k občanovi: 

1. dojde-li k úhynu zvířete v katastrálním území obce u kterého je znám chovatel, lze 
doporučit chovateli vyžádání návštěvy soukromého veterinárního lékaře.  který situaci 
ve vztahu k nákaze posoudí. V případě náhlých, neobvyklých nebo zvýšených úhynů, kdy 
je nutno vyloučit podezření z nákazy, (např. úhyn více kusů ptáků (obvykle nad 5 kusů) 
v jedné lokalitě nebo každého kusu u uhynulé vodní drůbeže chovatel nebo obec 
kontaktuje Krajskou veterinární správu pro  kraj Vysočina  (dále jen KVS) č.telefonu 
567 570 240. 

2. není-li znám chovatel zvířete (nejčastěji  u volně žijících ptáků ) má ohlašovací povin-
nost k zajištění  neškodného odstranění uhynulého zvířete prostřednictvím asanačního 
podniku (ASAP Věž tel. 569 423 860, Agris Medlov tel. 546 422 585-88 ) ten, komu ná-
leží nebo spravuje místo nálezu uhynulého zvířete. Náklady neškodného odstranění hra-
dí obec.

B. Vztah obce  ke krajské veterinární správě:

obec spolupracuje a plní povinnosti nařízené jí nebo občanovi ve vyhlášených mimo-
řádných veterinárních opatřeních (dále jen MVO) vydaných krajskou veterinární správou.              
Jedná se např. o provedení soupisu a sčítání drůbeže v místě výskytu nákazy (ohnisko)  
a ve vymezených  ochranných pásmech, neškodné odstranění uhynulých a utracených 
ptáků prostřednictvím asanačního podniku nebo provedené závěrečné desinfekce.
KVS bude vždy podrobně informovat orgány obce o požadavcích vyplývajících pro obec 
z vydaných MVO  a na místě bude úkony potřebné pro likvidaci nákazy řídit svým in-
spektorem.

Výše uvedené povinnosti vycházejí ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon).

MVDr. Jiří Šulc
ředitel Krajské veterinární správy pro kraj Vysočina
telefon: 568 570 240
e-mail. kvsj@icsvscr.cz

Povinnosti obcí jako orgánu státní správy ve věcech 
veterinární péče ve vztahu k nákazám zvířat,

zejména k ptačí chřipce


