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Některé věci se musí opakovat
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
pravidelně začátkem každého roku v lednu se na úvodní stránce našeho Zpravodaje pokouším o jakousi retrospektivu a zároveň i určité zhodnocení smyslu
informací, zpráv a vyjádření, které jsme vám celý uplynulý rok právě prostřednictvím Zpravodaje předkládali.
V této chvíli mě nenapadá nic jiného než znovu nyní na začátku roku zopakovat
dvě základní a pro pochopení smyslu a úspěšnosti našeho Zpravodaje nejdůležitější věci.
Tou první je, že cílem Zpravodaje není bavit, ale stručně a jasně poskytovat obcím, příspěvkovým organizacím, orgánům státní správy, zastupitelům, poslancům, senátorům a dalším soukromým i veřejnoprávním organizacím důležité a potřebné informace.
Druhou je potom upozornění, že základní podmínkou pro naplnění smyslu Zpravodaje je existence
zpětné vazby od čtenářů, a tedy uživatelů. Zdají-li se některé informace čtenářovi zbytečné, je důležité, aby nahlas řekl, že jsou zbytečné. Zdá se-li naopak čtenáři, že některé informace ve Zpravodaji
chybějí, je nutné nahlas říci nebo napsat, že chybějí.
Zpravodaj nemá jiný cíl než efektivně sloužit a pomáhat. Tvůrci i čtenáři společně by se měli snažit,
aby tomu tak bylo.
Na závěr svého krátkého úvodníku nám všem tedy popřeji, aby se nám v roce 2007 dařilo a abychom
si byli schopni otevřeně říci, které věci jsou potřebné, a které naopak zbytečné. Abychom si dokázali naslouchat a byli k sobě tolerantní. Abychom si při vší té byrokracii a spoustě zákonů, předpisů,
vyhlášek a formulářů zachovali zdravý rozum, nadhled a lidskou slušnost.
Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
telefon: 606 767 544, e-mail: vystrcil.m@kr-vysocina.cz, www.vystrcil.cz
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Starosta obce odpovídá za krizové řízení
V životě jednotlivce a obce mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní
pohromy (záplavy a povodně,
požáry, vichřice, sesuvy půdy,
přívaly sněhu), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech, ropné havárie,
radiační havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví
obyvatel a způsobit velké materiální škody.
Ke zmírnění následků těchto
událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření, která přijímá každý vyspělý
stát. Nejinak je tomu i v České
republice. Do povědomí veřejnosti se dostaly pojmy „integrovaný záchranný systém“ (dále
IZS) a „krizové řízení“.
Starosta obce zastává významné místo v naší legislativě, jež
řeší organizaci IZS a zásady krizového řízení na úrovni státních orgánů, územních
samosprávných celků a práv-

nických a fyzických osob. Jsou
mu svěřena práva i povinnosti,
která mu umožňují předcházet, odvracet či zmínit dopad
mimořádných událostí a krizových situací v jeho katastrálním území.
Výše uvedené oblasti jsou ošetřeny následujícími zákony:
V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
je popsána působnost ústředních
správních úřadů, orgánů krajů
a obcí a jejich starostů při zajištění připravenosti na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací, ochraně obyvatelstva, poskytování plánované pomoci
na vyžádání a provádění kontrol dodržování zákona v mezích stanovených působností
a ukládání pokut při jeho porušení. Podle uvedeného zákona
obecní úřad obce s rozšířenou
působností při výkonu státní

správy zajišťuje připravenost
správního obvodu obecního
úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných
a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Starosta obce
s rozšířenou působností pro
koordinaci záchranných a likvidačních prací může využít krizový štáb své obce.
Orgány ostatních obcí zajišťují připravenost obce na mimořádné události, podílejí se na
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně
obyvatelstva.
V zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů („krizový zákon“),
ve znění zákona 320/2002 Sb.,
jsou popsány kompetence orgánů krajů a hasičských záchranných sborů krajů, působnost
orgánů obce a starosty při zajištění připravenosti obce na
krizové situace a v době krizového stavu. Orgány obce za-
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jišťují připravenost na řešení
krizových situací. Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí jsou orgány obce
povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách
obce. Starosta obce odpovídá
za připravenost obce k řešení
krizových situací, za údržbu
a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených
Ministerstvem vnitra. K řešení
krizových situací může starosta
zřídit jako svůj pracovní orgán
krizový štáb obce.
Krizovou situací se pro účely krizového zákona rozumí
mimořádná událost, při níž je
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vyhlášen stav nebezpečí nebo
nouzový stav či stav ohrožení
státu. Stav nebezpečí vyhlašuje
hejtman kraje pro území kraje nebo jeho část na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však
30 dnů, jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo
průmyslové havárie, nehody
nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, majetek či životní
prostředí, pokud nedosahuje
intenzita ohrožení značného
rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek
integrovaného záchranného
systému. Rozhodnutí o stavu
nebezpečí se vyhlašuje stejně

jako nařízení kraje. Je to nástroj,
který hejtmanovi kraje legislativně umožňuje zavést krizová
opatření k překonání krizového
stavu. Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci
stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení
nouzového stavu.
Jak již bylo uvedeno, mohou
hejtmani krajů a starostové obcí
využívat při koordinaci záchranných a likvidačních prací
svůj krizový štáb, jehož členové jsou vedoucím krizového štábu předem jmenováni, je předem
stanoveno místo jejich jednání
a materiální zabezpečení. Krizové štáby obcí s rozšířenou

působností jsou personálně obsazeny členy bezpečnostní rady
obce, zástupci IZS a popřípadě
jinými přizvanými specialisty
s ohledem na charakter události podle rozhodnutí vedoucího
krizového štábu (starosty obce).
O organizačním složení bezpečnostní rady kraje, bezpečnostních rad obcí s rozšířenou
působností, jejich krizových štábů a komunikaci složek IZS při
řešení mimořádných událostí
pojednáme v dalším čísle Zpravodaje.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Zastupitelé Vysočiny schválili krajský rozpočet na rok 2007
Zdroje i výdaje rozpočtu
kraje Vysočina na rok 2007
jsou vyrovnané a rovnají se
částce 7 548 857 tis. Kč. Rozdělení prostředků v rámci
jednotlivých kapitol je podobné jako v předchozím
roce. K zásadnější změně
dochází v kapitole Sociální
věci a v kapitole Doprava.
V porovnání s letošním rokem dojde v roce 2007 ke
značnému snížení příjmů klasifi kovaných jako fi nancování
sociálních služeb. Zde dojde
ke změně systému fi nancování z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jejíž
výše není doposud známá,
avšak je velmi reálné, že nebude dosahovat výše dotace
z roku 2006. Součástí příjmů
pro poskytovatele sociálních
služeb budou přímé platby
od uživatelů, kteří budou příjemci příspěvku na péči od
státu. „Již nyní je jasné, že
prostředky určené na fi nancování sociálních služeb pro
kraj Vysočina dle dosud předkládaného návrhu MPSV jsou
nižší než v minulém roce,“
konstatoval fakt radní pro oblast sociálních věcí Jiří Vondráček.
Jasnou prioritou kraje Vysočina bude v roce 2006 doprava. „Kraj Vysočina chce
vyrovnat ‚vnitřní dluh‘ na komunikacích ve svém vlastnic-

tví. Za tímto účelem již letos
podepsal smlouvu s EIB, která kraji zajistí úvěr ve výši
500 mil. Kč. Kraj stejnou
částku uvolní během dvou let
i ze svého rozpočtu a celkově
miliardu investuje do oprav
svých komunikací, přičemž
opraveno bude cca 580 km.
Oprava a s ní související zvýšení bezpečnosti na krajských
silnicích je tak hlavní prioritou odrážející se v krajském
rozpočtu Vysočiny pro rok
2007,“ komentoval navýšení
kapitoly doprava radní pro
oblast majetku a fi nancí Miroslav Houška.
Za důležité považuje kraj
Vysočina také vyčleněné finance na projekty EU – individuální i spolufi nancování
nebo předfi nancování grantových schémat vypsaných
v rámci společného regionálního operačních programu
(SROP) a jiných programů.
I v roce 2007 bude kraj Vysočina pokračovat v systémové
a transparentní podpoře poskytované jednotlivým subjektům formou grantových
programů svého rozvojového
Fondu Vysočiny.
Konkrétním položkám krajského rozpočtu, které svým
charakterem souvisí s fi nancováním různých aktivit obcí,
se budeme věnovat v dalších
číslech Zpravodaje.

Výdajová část rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
VÝDAJE (tis. Kč)

7 546 237

Zemědělství
Školství, mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Zastupitelstvo kraje
z toho kapitola Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Sekretariát region. rady
Rezerva a rozvoj kraje
z toho Nespecifikovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
FINANCOVÁNÍ (-) převod prostředků
do Fondu strategických rezerv, v tis. Kč)
VÝDAJE CELKEM (v tis. Kč)

112 130
3 947 191
132 345
461 414
5 330
8 600
1 742 320
83 409
15 260
37 785
266 978
92 550
472 925
28 000
0
140 000
100 000
30 000
10 000
2 620
7 548 857

Miroslav Houška, člen rady kraje
telefon: 564 602 144, e-mail: houska.m@kr-vysocina.cz
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Nový grantový program z Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 12. 2006 vyhlásilo nový grantový program
z Fondu Vysočiny zaměřený na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit. Níže je uveden vyhlášený grantový program a kontakt na odbor krajského úřadu, v jehož gesci bude program realizován:
Volný čas 2007 – 2 503 511 Kč – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu,
Mgr. Pavlína Zábranská, tel.: 564 602 842, zabranska.p@kr-vysocina.cz; Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 25. 1. 2007
Výzvu k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovému programu včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Termínový kalendář
…termíny, které byste určitě neměli přehlédnout
Leden 2007
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15. leden
přestupky – zaslat na krajský úřad vvýkaz
ýkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy za
předchozí kalendářní rok
25. leden
pokutové bloky – zaslat na krajský úřad celkové vyúčtování pokutových bloků a peněz za
předchozí kalendářní rok
31. leden
přezkum hospodaření – při zadání služby o provedení přezkoumání auditorem uzavřít s ním
smlouvu dle zákona o auditorech, tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu
výherní hrací přístroje – zaslat na krajský úřad vyúčtování známek VHP za předchozí kalendářní
rok
únor
rozpočet – zpracování podkladů pro státní závěrečný účet
rozpočet – zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Únor 2007
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Aktuální termínový kalendář,
jenž obsahuje bližší podrobnosti k uvedeným termínům, najdete
na internetových stránkách kraje
Vysočina
www.kr-vysocina.cz
> Servis pro obce.

15. únor
odpady – obec podává hlášení o produkci a nakládání s odpady, o nakládání s komunálním
odpadem za předchozí kalendářní rok
odpady – obec nebo provozovatel skládky zasílá údaje o stavu vytvořené rezervy na skládce
k 31. prosinci předcházejícího roku
znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení o stanovení poplatku za znečišťování
ovzduší velkého nebo zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za skutečný odběr
podzemní vody za předchozí kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP poplatkové přiznání za vypouštění
odpadních vod za předchozí kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
28. únor
matriky – matriční úřad obce III. stupně poslat na krajský úřad sbírku listin
lesy – vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, předkládá
krajskému úřadu návrh plánu ke schválení do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu
vodovody – vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen předávat příslušnému obecnímu
úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence
vodoprávnímu úřadu za předchozí kalendářní rok

číslo 1/2007
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Evropské peníze na podporu cestovního ruchu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina upozorňuje na vyhlášení 4. výzvy
k předkládání projektů v rámci
grantového schématu „Podpora
regionálních a místních služeb
cestovního ruchu v kraji Vysočina“ od 2. ledna 2007 do 9. února
2007 do 12.00 hod.
Prostřednictvím tohoto programu bude možné získat dotaci ve
výši 75–85 % na projekty rozvoje služeb v cestovním ruchu.
Jedná se především o následující aktivity: tvorba regionálních
a místních propagačních ma-

teriálů pro podporu cestovního ruchu (prospekty, reklama,
webové stránky, propagační
materiály atd.), propagační a informační kampaně (účast na
veletrzích cestovního ruchu),
tvorba produktů cestovního ruchu, místní a regionální systémy
informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech
z hlediska cestovního ruchu
(značení, mapy, plány měst, vybavení informačních center),
poradenství pro malé a střední
podniky podnikající v oblastech
cestovního ruchu (poskytování

Informace

Novinky ve Sbírce zákonů
Stavební zákon – některé prováděcí předpisy
V částce 163/2006 Sbírky zákonů vydané dne 28. 11. 2006
byly publikovány pod č. 498–501, 503 a 526 vyhlášky, kterými se podrobněji provádějí některá ustanovení zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební
zákon“).
Vyhlášky stejně jako nový stavební zákon nabývají účinnosti 1. 1. 2007.
Pomoc v hmotné nouzi – prováděcí předpis
V částce 164/2006 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2006
byla publikována pod č. 504 vyhláška, kterou se podrobněji
provádějí některá ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Vyhláška stejně jako zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2007.
Sociální služby – prováděcí předpis
V částce 164/2006 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2006
byla publikována pod č. 505 vyhláška, kterou se podrobněji
provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Vyhláška stejně jako zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2007.
Změna území okresů
V částce 166/2006 Sbírky zákonů vydané dne 29. 11. 2006
byla publikována pod č. 513 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České
republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů. Kromě okresu Pelhřimov dochází ke
změnám ve všech zbývajících okresech kraje Vysočina.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2007.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

rad a informací, vydávání odborných publikací a jiných médií
pro podnikatele v cestovním ruchu, zpřístupnění studií, analýz
a jižných podkladů pro podnikatele), podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu
na regionální úrovni (společně
propagační a motivační akce –
semináře, přednášky, exkurze),
marketingové studie na podporu cestovního ruchu (zpracování
marketingové studie a marketingové strategie), konání seminářů
a sympozií o cestovním ruchu
na regionální úrovni.

Při této příležitosti je dne 9. ledna 2007 v 9 hodin v sídle kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
v místnosti A-2.15, pořádán konzultační seminář pro všechny,
kteří mají zájem o čerpání těchto prostředků. Podmínky pro
vyhotovení žádosti a doslovné
znění výzvy bude možné najít na
www.vysocina-finance.cz.
Iveta Malá, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 536,
e-mail: mala.i@vysocina.cz
Lucie Oháňková,
tel. 564 602 580, e-mail: ohankova.l@kr-vysocina.cz

Zlatý erb 2007 – krajské kolo
bude zahájeno 30. ledna
Sdružení Zlatý erb připravuje vyhlášení devátého ročníku soutěže
o nejlepší webovou stránku a elektronickou službu měst a obcí Zlatý erb 2007. Základním organizačním stupněm soutěže jsou krajská
kola pořádaná již od roku 2004. Kraje sestaví vlastní porotu a ve spolupráci s pořádající agenturou WEBHOUSE, s. r. o., zrealizují slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků krajského kola. Krajská kola
budou zahájena v úterý 30. 1. 2007. Sledujte proto stránky soutěže
http://zlatyerb.obce.cz na portálu Města a obce online, kde bude počátkem roku 2007 zahájen příjem tzv. „ohlášení“, kterými se mohou
obce a města přihlásit do soutěže a upozornit na novinky na svých
webových stránkách. O zahájení sběru ohlášení budeme včas informovat.
Kraj Vysočina byl v roce 2003 spolu s Plzeňským krajem mezi prvními, kteří se rozhodli uspořádat krajské kolo. Weby samospráv jsou
podporovány nejen metodicky, ale i prostřednictvím grantových
programů Fondu Vysočiny. Programy zaměřené na webové stránky měst a obcí patří mezi nejúspěšnější a pro stálý zájem byl letos
program vyhlášen již počtvrté, tentokrát s názvem „Webové stránky
pro všechny“. V letech 2003 až 2005 bylo v programech zaměřených
pouze na webové stránky samospráv doručeno celkem 183 žádostí,
přičemž v roce 2003 bylo podpořeno 55 projektů a rozděleno 484 tisíc Kč, zatímco v roce 2004 podpořeno 32 projektů a rozděleno 246
tisíc Kč. V roce 2005 bylo podpořeno 52 projektů a rozděleno 500
tisíc Kč. V letošním roce jsme v rámci programu „Webové stránky
pro všechny“, který byl zaměřen souhrnně na webové stránky samospráv, jejich organizací, NNO i malých a středních podnikatelů,
podpořili celkem 74 projektů a rozdělili 490 tisíc Kč, přičemž 62 %
schválených projektů (tzn. 46 projektů) bylo zaměřeno právě na webové stránky měst a obcí, mezi které rozdělíme 255 tisíc Kč.
V minulém ročníku 2006 soutěžilo v České republice 484 webových
stránek měst, obcí a elektronických služeb, což představuje nárůst
o 7 % oproti roku 2005. Zapojilo se více než 90 porotců. Soutěžící dostali více než 4 500 hlasů veřejnosti (nárůst o celou třetinu).
Jan Savický, Sdružení Zlatý erb, tel.: 567 311 772, e-mail:
jan.savicky@webhouse.cz
Martina Rojková, odbor informatiky, tel.: 564 602 341,
e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Informace k používání statutu městys
Ve Zpravodaji č. 7/2006 jsme
Vás informovali kromě jiného i o tom, že dnem 1. 7.
2006 v souvislosti s rozsáhlou novelou zákona o obcích,
tedy v souvislosti se zákonem č. 234/2006 Sb., došlo po
více než 50 letech k oživení
městysů. V návaznosti na tuto
změnu se celá řada obcí stala dnem 10. 10. 2006 rozhodnutím předsedy Poslanecké

sněmovny městysem. V kraji
Vysočina se jedná o tyto obce:
Bobrová, Božejov, Budišov,
Česká Bělá, Dalešice, Dolní
Cerekev, Havlíčkova Borová,
Jimramov, Krucemburk, Křižanov, Luka nad Jihlavou, Lukavec, Libice nad Doubravou,
Měřín, Nové Veselí, Nová Cerekev, Opatov, Stonařov, Strážek, Štoky, Uhelná Příbram,
Vilémov a Vladislav, které

jsou tedy nově oprávněny užívat statut městys.
V této souvislosti může vyvstat praktická otázka, jak
správně gramaticky nový statut používat v úředním styku.
Podle stanoviska Ústavu pro
jazyk český jsou možné dvě
správné varianty, kdy za označením Úřad městyse následuje
název městyse v 1. nebo ve 2.
pádu, tedy např. Úřad městy-

se Nová Cerekev, ale i Úřad
městyse Nové Cerekve. Je tedy
na zvážení představitelů každého městyse, jaký tvar zvolí a nadále při výkonu veřejné
správy, ale i při jakékoliv jiné
příležitosti bude používat.
David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Dotace na vodohospodářské
ekologické akce
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce a dotace na studie a projektové dokumentace
opatření k ochraně před povodněmi
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou
v následujících letech poskytovány v souladu s novelou „Zásad
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické
akce“, které schválilo dne 26. 9.
2006 zastupitelstvo kraje. Předmětem poskytování dotací jsou
výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod,
jež řeší obce velikosti do 10 000
ekvivalentních obyvatel (EO).
U všech akcí je podmínkou, že
předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO. Dalšími podmínkami je, že u obcí do 500 EO se
musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod
nebo ochrany přírody, u obcí

s 3 001–10 000 EO se musí jednat o spolufinancování podpory
poskytnuté z jiných zdrojů ve
výši minimálně 10 % nákladů
akce. Žadatelem může být obec
nebo svazek obcí. Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu se
předkládají žádosti do 31. ledna
a do 31. července kalendářního
roku. Povinnými přílohami žádosti jsou mj. projektová dokumentace pro stavební povolení,
pravomocné stavební povolení
a doklady o výsledcích veřejné
soutěže k předmětu žádosti.
Dotace na studie a projektové dokumentace opatření
k ochraně před povodněmi
budou v roce 2007 poskytovány v souladu se „Zásadami Za-

stupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na studie
a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi“, jež schválilo zastupitelstvo
kraje dne 12. 12. 2006. Předmětem poskytování dotací jsou
studie, projektové dokumentace
pro územní řízení a projektové
dokumentace pro stavební řízení
staveb, objektů a zařízení řešící
ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele nebo jeho
zastavěné místní části. Žadatelem může být obec nacházející
se na území kraje Vysočina. Odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského
úřadu se předkládají žádosti do
31. ledna 2007 a do 31. července 2007. Povinnými přílohami

žádosti jsou stanovisko povodňového orgánu obce s rozšířenou
působností, stanovisko správce
vodního toku, na němž jsou navrhována opatření, kopie povodňového plánu žadatele a doklady
o povodňových situacích v minulosti na území, které je řešeno
navrhovanými opatřeními.
Výše uvedené zásady včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu
kraje Vysočina v dokumentech
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Barevné Vánoce se Srdcem na dlani
Klienti více než dvou desítek sociálních zařízení zřizovaných krajem Vysočina, žáci
krajských středních škol a konečně i posluchači Axmanova
centra hmatového modelování
připravili v době Adventu předvánoční setkání v sídle kraje
Vysočina v Jihlavě. Návštěvníci již třetího ročníku tohoto
setkání mohli obdivovat práce
vzniklé pod šikovnýma ruka-

ma klientů všech zúčastněných
institucí a pobavit se při bohatém kulturním programu složeném nejen ze zpěvu koled,
ale i z divadelních vystoupení a tanečních produkcí. Velice inspirativní byly i praktické
ukázky klasické vánoční výzdoby a ochutnávka vánočních
dobrot. „Takováto setkání krásně ukazují, že integrace není jen
cizí slovo. Lidé se spolu bavit

chtějí a bavit umějí. Mají prostě srdce na dlani,“ řekl o Barevných Vánocích se Srdcem
na dlani radní kraje pro oblast
sociálních věcí Jiří Vondráček.
Vzhledem k tomu, že akce se
těší velkému zájmu ze strany organizátorů (domovů důchodců,
ústavů sociální péče i středních
škol), ale i veřejnosti, je pravděpodobné, že i v příštím roce se
Vánoce budou slavit v podobně

příjemné a neopakovatelné atmosféře v Jihlavě v sídle kraje
Vysočina.
Krásné Vánoce všem a děkujeme za pomoc při přípravě
skvělé adventní akce. Za rok
při Barevných Vánocích se
Srdcem na dlani – na viděnou.
Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zimní údržba a spojení na dispečerskou službu
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 581
km. Dle ustanovení § 26 zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích č. 104/1997, zabezpečuje
sjízdnost silnic II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím pěti
Správ a údržeb silnic. Zimním obdobím se dle vyhlášky č. 104/1997
Sb. rozumí doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku.
V souladu s § 27 odst. 6 stanovil kraj nařízením č. 4/2005 ze dne
26. 7. 2005 úseky silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na
nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Na základě výše uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky zpracovávají jednotlivé Správy a údržby silnic kraje Vysočina „Plány zimní
údržby silnic“. Vlastník neodstraňuje, ale pouze zmírňuje závady
spojené s povětrnostními situacemi.
Plány zimní údržby silnic byly zpracovány, projednány se zástupci
Hasičského záchranného sboru, zdravotní záchrannou službou, Policií ČR, MěÚ odbory dopravy a odbory životního prostředí, ŘSD
ČR a velkými dopravci kraje Vysočina. Takto zpracované plány byly
předloženy odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu kraje Vysočina a dále prostřednictvím ŘSD ČR na Ministerstvo dopravy ČR, které dne 26. října 2006 vydalo „Schvalovací doložky k předloženým plánům“.
Dle ustanovení § 42 a 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb., se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti a pro jednotlivé pořadí jsou stanoveny lhůty pro zmírňování závad takto:
– I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy
do 3 hodin
– II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí
a dopravně významné silnice III. třídy do 6 hodin
– III. pořadí – ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí
a udržované zpravidla jen pluhováním do 12 hodin
– neudržované
V kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 270 km silnic II. třídy
a 3 km silnic III. třídy, ve II. pořadí je udržováno 1 085 km silnic
II. třídy a 78 km silnic III. třídy, ve III. pořadí je udržováno 260 km
silnic II. třídy a 2 575 km silnic III. třídy. Neudržováno je celkem
308 km, což je 6,7 % silnic.
Dále správy a údržby silnic na základě smluv zajišťují údržbu silnic
I. tříd v celkové délce 422 km.
Zajišťování zimní údržby je rozděleno na tzv. „okruhy“, kterých je
v kraji Vysočina 124, z toho je 9 okruhů zabezpečováno dodavatelsky.
V okrese Havlíčkův Brod je 28 okruhů – 25 zabezpečováno vlastními pracovníky, 3 dodavatelsky.
V okrese Jihlava je 19 okruhů, které jsou zabezpečovány vlastními
pracovníky.
V okrese Pelhřimov je 25 okruhů – 24 zabezpečovány vlastními pracovníky, 1 dodavatelsky.
V okrese Třebíč je 26 okruhů – 21 zabezpečováno vlastními pracovníky, 5 dodavatelsky.
V okrese Žďár nad Sázavou je 26 okruhů, které jsou zabezpečovány vlastními pracovníky. Jeden okruh je 150–200 km. K zabezpečení provádění zimní údržby silnic je připraveno 129 sypačů, které
jsou osazeny GPS. Posypové materiály jsou zabezpečeny ve výši
kapacity skladových prostor, a to jak chemického, tak i inertního
materiálu.

Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 7. 11. 2006 č. 0523/08/2006/
ZK byla schválena reorganizace stávajících správ a údržeb silnic
sloučením do jedné Správy a údržby silnic Vysočiny se sídlem v Jihlavě (kontakty na jednotlivá dispečerská pracoviště SÚS jsou uvedeny v příloze č. 1). Od 1. 1. 2006 bude centrální dispečerské pracoviště
na SÚS v Jihlavě.
Pokud v průběhu zimního období dojde na dálnici D1 k havárii, popř.
jiné události, a bude potřeba odklonit dopravu z dálnice, když předpokládaná doba uzavírky přesáhne 3 hodiny (a to pouze pro osobní vozidla, kamiony budou odstaveny a dálnici D1), jsou určeny tzv.
„Odklonové trasy dálnice D1“ v kraji Vysočina obousměrně takto:
1) po silnici II/112 hranice kraje Středočeského–hranice kraje Vysočina (okres Pelhřimov) směr Košetice–Červená Řečice–Pelhřimov
2) z Pelhřimova po silnici I/34 směr Humpolec–Havlíčkův Brod
3) z Havlíčkova Brodu po silnici I/38 směr Jihlava
4) z Jihlavy po silnici II/602 směr Velký Beranov–Měřín–Velké
Meziříčí–Velká Bíteš–hranice kraje Jihomoravského
Legislativně tyto trasy nejsou vedeny jako odklonové nebo jako objízdné trasy dálnice D1, ale v kraji Vysočina byly tyto trasy projednány se složkami ISZ a jsou součástí plánů zimní údržby silnic.
Na každé správě a údržbě silnic je v zimním období zajištěna nepřetržitá dispečerská služba s následujícím telefonickým spojením:
Okres Havlíčkův Brod
telefon
569 424 591
telefon
567 117 117
Okres Jihlava
Okres Pelhřimov
telefon
565 323 768
telefon
568 839 800, 01, 02
Okres Třebíč
Okres Žďár nad Sázavou
telefon
566 692 070, 71
Od 1. 1. 2007 je zřízeno Centrální dispečerské pracoviště na Správě
a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v Jihlavě, Kosovská 16, telefon 567 117 117.
Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz

Informace
Termíny jednání Rady kraje Vysočina

Rada kraje č.
Rada kraje č.
Rada kraje č.
Rada kraje č.
Rada kraje č.
Rada kraje č.

2/2006 – 16. ledna 2007
3/2006 – 23. ledna 2007
4/2006 – 30. ledna 2007
5/2006 – 6. února 2007
6/2006 – 20. února 2007
7/2006 – 27. února 2007

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 1/2007 – 13. února 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 2/2007 – 27. března 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 3/2007 – 15. května 2007

Michaela Zpěváková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 125, e-mail: zpevakova.m@kr-vysocina.cz
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Odbor informatiky

ePUSA a kontaktní údaje na obce v kraji
Vážená paní starostko, vážený
pane starosto,
během posledního měsíce jste
již byli informování o průběhu
aktualizace údajů o Vaší obci
na portálu územních samospráv
ePUSA na adrese www.epusa.cz. Obdrželi jste také dopis
z Ministerstva vnitra s přístupovým heslem do aplikace a informacemi o dalším postupu.
Vaše kontaktní údaje jsou
na portálu ePUSA k dispozici nejen občanům, ostatním
úřadům, ale i složkám Integrovaného záchranného systému, přičemž aktualizací

údajů v ePUSA plníte povinnost nahlásit své kontaktní
údaje operačním střediskům
Hasičského záchranného sboru. Vámi poskytnuté údaje jsou
současně využity i pro seznam
krizových telefonních čísel,
který pro komunikaci využívají
všechny složky Integrovaného
záchranného systému a krizového řízení. Proto jste byli
požádáni, abyste kromě povinných informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, zadali
do systému ePUSA i kontaktní
údaje na starostu, místostaros-

tu, tajemníka a případné další osoby v krizových orgánech
Vaší obce, a to včetně mobilního spojení a emailu. Mobilní
telefonní číslo na představitele
obce můžete označit jako krizové a v takovém případě budou
tato telefonní čísla viditelná
pouze pro přihlášené uživatele
s příslušným oprávněním a pro
operační střediska Hasičského
záchranného sboru ČR.
V případě, že přihlašovací jméno a heslo v budoucnu ztratíte,
můžete se obrátit na technickou podporu systému na adrese
help@epusa.cz. Na stránkách

www.epusa.cz je též zveřejněna aktualizovaná příručka pro
uživatele, která vás provede celým procesem aktualizace údajů. V případě dotazů ohledně
aktualizace údajů v ePUSA se
můžete obrátit na odbor informatiky KrÚ – informace vám
poskytne:
Klára Mayerová, odbor informatiky
telefon: 564 602 348, e-mail:
mayerova.k@kr-vysocina.cz
Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Odbor ekonomický

Harmonogram závěrkových prací roku 2006
v období leden až únor 2007
Dopisem č. j. KUJI 83962/2006 byly zaslány na obce a svazky
pokyny ke zpracování účetnictví a rozpočtu za prosinec 2006
a termíny předložení státních účetních výkazů. Pokyny jsou také
vyvěšeny na webových stránkách kraje Vysočina.
Nastavení automatu UCR v čase zpracování období 12/2006
a 13/2006:
Upravený rozpočet: od 16. 12. 2006 do 10. 1. 2007
Data účetnictví období 12/2006: od 2. 1. 2007 do 22. 1. 2007
Opravy rozvahových účtů 12/2006: do 26. 1. 2007
Závěrečné zápisy období 13/2006: od 11. 1. 2007 do 29. 1. 2007
Upravený rozpočet mohou obce a svazky předkládat v termínu
od 16. prosince 2006 do 10. ledna 2007. Upravený rozpočet předloží dávkou a zaokrouhlený na celé stokoruny. Nelze předat ve
tvaru 231 00. Upravený rozpočet musí obsahovat všechny vztahy k ostatním rozpočtům, tj. státní rozpočet, státní fondy, kraj
a ostatní obce a svazky. Vztahy mezi obcemi a svazky musí být
vzájemně odsouhlaseny.
Data účetnictví za období 12/2006 obce a svazky předají dávkou v termínu od 2. ledna do 22. ledna 2007 včetně tiskového
konečného výkazu Fin 2-12M, rozpisu konsolidačních položek
(tabulka), potvrzených zůstatků účtů a tiskovou předběžnou rozvahu před závěrečným zápisem. Do tohoto termínu musí být proúčtovány všechny účetní případy, tedy i rozvahové účty. V tomto
období se nepředkládají závěrečné zápisy.
Opravy rozvahových účtů v období 12/2006. Opravy rozvahových účtů lze provést, a to v období 12/2006 do 26. ledna
2007. Obce a svazky zašlou dávky celého měsíce prosince včetně oprav. Opravy musí obce a svazky řešit individuálně s pracov-

nicemi detašovaných pracovišť. Po provedených opravách obce
a svazky udělají výkazy „Příloha účetní závěrky“ a „Výkazy zisku a ztráty“. Oba výkazy budou sestaveny a předány i v případě,
že nebudou obsahovat data (tedy ne z důvodu špatného sestavení
výkazu).
Závěrečné zápisy v období 13/2006. Po všech provedených
opravách obce a svazky vytvoří závěrečné zápisy. Zasílat je mohou na automat již od 11. ledna 2007, posledním termínem je
29. leden 2007
2007. Je potřeba dodržet stanovené analytické účty pro
závěrečné zápisy. Po závěrečných zápisech udělají obce a svazky
výkaz „Rozvaha“.
Předkládání tiskových výkazů. V termínu od 29. ledna do
2. února 2007 předloží osobně podle harmonogramu všechny
obce a svazky na detašovaná pracoviště v tiskové podobě tyto
výkazy: „Rozvaha“, „Příloha k účetní závěrce“ a „Výkaz zisku
a ztráty v Kč na dvě desetinná místa“. Výkazy v tiskové podobě
mohou být předloženy i s označením období 13/2006.
Nastavení automatu VYK pro předání výkazů PO: 2. až
31. ledna 2007
Platí pouze pro neškolské PO zřizované obcemi. Tiskové výkazy v tis. Kč předloží obce na detašovaná pracoviště od 25. do
31. ledna 2007.
Školské PO předloží na automat VYK: od 2. do 22. ledna
2007, tiskové podle pokynu odboru školství, mládeže a sportu do
2007
26. 1. 2007.
Eva Šulákov
Šuláková, odbor ekonomický
telefon 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz
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Diferenciace regionů v kraji podle věkové struktury
obyvatelstva je značná
K základním demografickým ukazatelům, kterými lze hodnotit
věkovou strukturu populace, patří index stáří. Jeho hodnota určuje poměr počtu obyvatel v tzv. poproduktivní věkové kategorii
(65 let a více) k počtu obyvatel mladších 15 let (předproduktivní složka populace). Výše indexu stáří obyvatel kraje Vysočina
nedosahuje průměru České republiky, přesto 8 z 15 obvodů obcí
s rozšířenou působností (ORP) vykazuje hodnoty vyšší. Podprůměrné hodnoty indexu byly na konci roku 2005 evidovány výlučně v regionech ve východní polovině kraje. Obvody ORP na
severozápadě Vysočiny a Náměšťsko se vyznačují méně příznivou věkovou strukturou (významnější zastoupení starší složky
populace).
Index stáří (počet osob starších 65 let na 100 obyvatel ve věku 0–14
let) ve správních obvodech ORP kraje Vysočina ke 31. 12. 2005:
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Přestože je hodnota indexu stáří kraje Vysočina ve srovnání
s průměrem ČR příznivější, procentuální zastoupení věkové kategorie 65+ je na Vysočině významnější, než činí republikový
průměr. Na úrovni správních obvodů ORP se nejvyšším podílem
předproduktivní složky populace vyznačuje Pacovsko, Náměšť-

sko a Humpolecko. Na druhou stranu nejvyšší podíl dětí do 15 let
vykazuje Velkomeziříčsko a Novoměstsko. Nejvyšší podíl obyvatel v produktivním věku (15–64 let) byl na konci roku 2005 zaznamenán v obvodech ORP okresních měst a na Světelsku.
Podíl základních věkových kategorií na počtu obyvatel ve správních
obvodech ORP kraje Vysočina k 31. 12. 2005
ORP
Bystřice nad Pernštejnem
Havlíčkův Brod
Humpolec
Chotěboř
Jihlava
Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou
Nové město na Moravě
Pacov
Pelhřimov
Světlá nad Sázavou
Telč
Třebíč
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
Vysočina
ČR

0–14
15,35
14,95
14,90
15,71
14,93
15,74
14,61
16,35
14,20
15,04
13,68
16,04
15,75
16,96
16,03
15,40
14,64

Věková kategorie
15–64
65 a více
69,87
14,78
70,33
14,72
68,79
16,31
68,92
15,37
71,11
13,96
69,03
15,23
68,99
16,40
69,82
13,83
68,86
16,94
69,92
15,04
71,50
14,82
68,34
15,62
70,89
13,36
69,50
13,54
70,43
13,54
70,19
14,41
71,15
14,21

Zdroj dat (obrázek i tabulka): Demografi cká ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1995 až 200, ČSÚ
Praha, 2006
Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2005, ČSÚ
Praha, 2006
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Aktualizace registru zájmových sdružení právnických
osob a dobrovolných svazků obcí
Podle ust. § 20i odst. 2 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, vedou krajské
úřady registry zájmových sdružení právnických osob (dále jen
„ZSPO“). Do tohoto registru
jsou zapisovány i dobrovolné
svazky obcí (dále jen „DSO“),
a to na základě ust. § 51 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích („obecní zřízení“), v plat-

ném znění. Do registru se vedle
názvu, sídla a předmětu činnosti ZSPO a DSO zapisují i orgány, kterými ZSPO a DSO jedná,
a jména a adresy trvalého pobytu osob vykonávajících jejich
působnost.
Jelikož registr musí být aktuální, povinností osob vykonávajících působnost statutárních
orgánů ZSPO a DSO je mimo

jiné oznamovat všechny změny v údajích, jež krajský úřad
o jednotlivých ZSPO a DSO
v registru vede. K oznámení
přiloží usnesení z jednání příslušného orgánu, kterým byla
předmětná změna schválena.
V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí došlo v řadě
obcí ke změnám ve funkci starosty obce, který obec v ZSPO

nebo DSO zastupoval a jenž
současně vykonával funkci statutárního zástupce. Za účelem
aktualizace registru je třeba neprodleně oznámit i tuto změnu.
Miroslava Marešová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 180, e-mail:
maresova.m@kr-vysocina.cz

