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Větrné elektrárny a Vysočina

Rada kraje Vysočina na svém
posledním jednání 4. září
2007 doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení
týkající se výstavby nových
objektů pro výrobu elektrické energie využívající energie
větru. Zastupitelstvo se tímto
současným fenoménem zabývalo na svém jednání 18. září
2007.
Krajský úřad provedl analýzu
dosavadních správních řízení
ve věci výstavby nových větrných elektráren na území kraje
Vysočina a současně i pravomocí veřejné správy na úseku
povolování výstavby větrných
elektráren. Orgány kraje Vysočina jsou si dobře vědomy,
že nemají oprávnění zasahovat
do výkonu samosprávy v obcích kraje. Nicméně s ohledem
na současnou situaci dnes zastupitelstvo kraje schválilo následující usnesení:
Zastupitelstvo kraje Vysočina
ukládá
Radě kraje zajistit urychleně
odborné posouzení a revizi
Programu rozvoje kraje Vysočina, zejména v částech,
které se zabývají zaváděním
principů udržitelného rozvoje, a to především v souvislosti s využitím energie větru
a zájmem chránit přírodu
a krajinný ráz Vysočiny;
Radě kraje doporučit Krajskému úřadu kraje Vysočina
provést odborné posouzení
a revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina,
zejména v části 3.5. Energie
větru, a to především v sou-

vislosti s existencí rizika
poškození přírody a krajinného rázu;
Radě kraje zvážit možnosti realizace dalších kroků a opatření, které by zastavily nebo
alespoň regulovaly živelný
a nesystémový nárůst počtu
větrných elektráren na území kraje Vysočina;
ustavuje
pracovní skupinu ve složení Jaroslav Hulák, Marie
Černá, Pavel Šlechtický,
Jaromír Brychta, Zdeněk
Ryšavý, která zabezpečí
ve spolupráci s Krajským
úřadem kraje Vysočina objektivní informování občanů kraje Vysočina o využití
větrné energie;
doporučuje
obcím kraje Vysočina, aby
pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren
(souhlasu s výstavbou objektů určených pro výrobu
elektrické energie s využitím energie větru) na jejich
území, a vyzývá je k důkladnému,
všestrannému
posuzování všech s investičním záměrem souvisejících
ekonomických a mimoekonomických aspektů.
Navrhované usnesení je podloženo vědomím potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť
ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou
se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování
vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel. Dále se do návr-

hu promítla potřeba zdůraznit
skutečnost, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je „čistou“ energií
z tzv. obnovitelných zdrojů, ale
zároveň jde o energii zatíženou
vysokými výrobními náklady. V neposlední řadě je návrh
motivován vnímáním rizika
dlouhodobého poškození krajinného rázu, a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb
a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické
či morální životnosti.
Každá obec, na jejímž území
je zájem o vybudování větrné elektrárny, se má možnost
k projektu vyjádřit, a to zejména v rámci územního řízení. Obce mají také možnost
výstavbu větrných elektráren regulovat při pořizování
(schvalování) svých územních
plánů. Kraj ve své samostatné
působnosti o takových projektech za standardních okolností
nerozhoduje. Podobných investičních záměrů se může týkat
také celá řada rozhodování
obcí s přenesenou působností
i rozhodování krajského úřadu,
v takových případech se však
rozhodování řídí pouze platnými právními předpisy a jakékoliv zasahování samospráv obcí
i kraje do procesu je nepřípustné. Jde zejména o řízení týkající se stavebního řádu a oblasti
ochrany životního prostředí.
 Zdeněk Kadlec, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127, e-mail:
kadlec.z@kr-vysocina.cz

Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR
pro poskytovatele sociálních služeb
Dne 31. 8. 2007 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR výběrové dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 pro

právnické a fyzické osoby,
které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních
služeb). Dotační řízení MPSV
ČR je vyhlášeno v návaz-

nosti na § 101 a § 104 zákona
č. 108/ 2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších
předpisů. Žádost, pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace
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jsou uvedeny v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
jež je k dispozici na internetových stránkách www.mpsv.cz/cs/4557.
Žádosti je možné podávat do 1. října 2007 včetně, a to i v případě
služby – „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče“ (§ 52 zákona o sociálních službách), kdy bude možné
žádat o dotaci na rozdíl od dotace pro rok 2007 pouze v rámci vyhlášeného termínu, a tedy do 1. října 2007.

Více informací vám poskytne:
 Alena Řehořová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 813, e-mail: rehorova.a@kr-vysocina.cz
 Olga Tvarůžková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 813, e-mail:tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz
 Roman Sýkora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 821, e-mail: sykora.r@kr-vysocina.cz

Dotační program Ministerstva zahraničních věcí
– zahraniční rozvojová spolupráce
Dotační program Ministerstva
zahraničních věcí – zahraniční
rozvojová spolupráce
Ministerstvo zahraničních věcí
ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace, územní
samosprávné celky a další
oprávněné subjekty na projekty zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2008.
O dotaci se lze ucházet v rámci
těchto dotačních titulů:
I. Dotační program pro nevládní neziskové organizace působící v oblasti
rozvojové spolupráce (podpora kapacit a partnerství)

II. Rozvojové vzdělávání a osvěta
III. Posilování kapacit platforem nevládních organizací
pro rozvojovou spolupráci
IV. Program pro podporu rozvojových aktivit krajů
a obcí v prioritních zemích
O dotaci se územní samosprávné celky mohou ucházet
především v rámci dotačního
titulu „Program pro podporu rozvojových aktivit krajů
a obcí v prioritních zemích“.
Celková výše finančních prostředků v tomto dotačním titulu je 2 mil. Kč.
Poznámka: Zahraniční rozvojovou spoluprací je míněna

oblast vztahů subjektů z ČR
a z rozvojových zemí. Cílem
projektů má být především přispět k redukci globální chudoby
v souladu s naplňováním Rozvojových cílů tisíciletí OSN.
Nelze žádat o podporu projektů místního rozvoje v rámci
ČR, případně na podporu navazování partnerství se subjekty z vyspělých zemí mimo
obsahový rámec zahraniční
rozvojové spolupráce.
Datum uzávěrky příjmu projektů je 19. listopadu 2007.
Výsledky budou zveřejněny
na webových stránkách poskytovatele 19. ledna 2008. Pod-

mínky dotačního výběrového
řízení a náležitosti žádostí jsou
uvedeny v textech vyhlášení
jednotlivých dotačních titulů
a v přílohách.
Další informace a formuláře žádostí o granty naleznete na www.mzv.cz/pomoc
> Aktuálně a na stránkách
www.rozvojovestredisko.cz.
Osoba pověřená pro věcná jednání v rámci dotačního programu:
 Martin Náprstek, Ústav
mezinárodních vztahů
telefon: 251 108 117 (251 108
130), e-mail: naprstek@iir.cz

Konference: Kontrola ve veřejné správě

Na základě podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu se bude v sídle kraje Vysočina v Jihlavě konat 18. října historicky první celostátní
odborná konference „Kontrola ve veřejné správě“. Je určena pro představitele obcí, měst, krajů a pracovníky, kteří se zabývají kontrolou v územní samosprávě. Záštitu nad konferencí převzal František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Miloš Vystrčil,
hejtman kraje Vysočina, a Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Středa 17. října 2007, 16.30 hod.
1. Panel – Finanční kontrola a přezkum hospodaření
2. Panel – Interní audit
Na diskuzi jsou oficiálně zváni vedoucí pracovníci krajských úřadů. Panelové diskuze jsou však otevřené pro všechny účastníky konference a po upřesnění programu a moderátorů dostane každý účastník speciální pozvánku s možností registrace na jednotlivé panely.
Čtvrtek 18. října, 9.30 hod. – hlavní program
Zahájení
zdravice hejtmana kraje Vysočina
vystoupení zástupce Poslanecké sněmovny
Představení činnosti a působnosti NKÚ, Ing. František Dohnal, prezident NKÚ
Závažná systémová zjištění NKÚ (finanční prostředky státního rozpočtu a evropské zdroje), představitel NKÚ
Přezkumy hospodaření a postavení krajů, JUDr. Simeona Zikmundová, ředitelka KrÚ Vysočina
Nejčastější nálezy a poznatky KÚ z přezkumů obcí, Ing. Michal Ňachaj, KrÚ Jihlava
Vnitřní kontrolní systémy, Ing. Eva Janoušková, KrÚ Jihlava
Zřizovatelské funkce obce a kontrolní mechanismy, Ing. Roman Rokůsek, ředitel KrÚ Karlovy Vary
Více informací o konferenci samotné je možné dohledat na www.triada.cz/kvs/program.asp.
 Eva Janoušková, sekční ředitelka krajského úřadu, telefon: 564 602 150, e-mail: janouskova.e@kr-vysocina.cz
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Vydávání certifikátů za účelem elektronického
podepisování na krajském úřadu
Na základě smlouvy, která byla uzavřena mezi krajem Vysočina a společností První certifikační autorita, a. s., začalo od 1. září 2007 na Krajském úřadu kraje Vysočina fungovat kontaktní
pracoviště Registrační autority I.CA. Na těchto kontaktních pracovištích se vydávají kvalifikované certifikáty nejen pro zaměstnance kraje, ale kvalifikované certifikáty a kvalifikované
systémové certifikáty zde mohou získat také obce, příspěvkové
organizace a rovněž nejširší veřejnost. Kromě kvalifikovaných
certifikátů určených pro elektronické podepisování uznávaným
elektronickým podpisem a kvalifikovaných systémových certifikátů určených pro podepisování uznávanou elektronickou značkou zabezpečují uvedená pracoviště také vydávání komerčních
certifikátů, které umožňují elektronické podepisování zaručeným elektronickým podpisem a rovněž šifrování.
V úředním styku lze uznávaný elektronický podpis a zaručený
elektronický podpis využívat například při elektronické komunikaci se všemi orgány veřejné moci v České republice a dále
s těmi orgány veřejné správy, jež při své činnosti postupují podle
správního řádu. Již dnes tak lze s využitím výše uvedených druhů
elektronického podpisu učinit vůči těmto orgánům platná podání,
aniž by bylo třeba následně elektronická podání „doplňovat“ papírovou formou. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří ty agendy,
v nichž je třeba k samotnému podání přikládat ještě přílohy, které

byly v listinné podobě vyhotoveny subjektem odlišným od podatele, a dále ty správní agendy, ve kterých je zvláštním zákonem
stanoveno povinné použití tištěných formulářů. V současné době
je nejširší veřejností elektronického podpisu využíváno především v oblasti správy daní a poplatků (například při podávání
daňových přiznání) a dále v některých agendách České správy
sociálního zabezpečení a Ministerstva dopravy (zejména eTesty).
Například k 30. 4. 2007 bylo v České republice vydáno více než
43 tisíc platných kvalifikovaných certifikátů.
Nově vzniklé pracoviště je obsluhováno odborem informatiky
krajského úřadu a je veřejnosti přístupné v pracovních dnech
v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00
do 16.00 hod. a v pátek od 9.00 do 11.00 hod. Tato pracoviště
se nacházejí v sídle kraje, a tedy na adrese Žižkova 57, Jihlava:
v kanceláři A 4.11, případně v kanceláři A 1.20.
Více informací vám poskytne:
 Karel Žák, odbor informatiky
telefon: 564 602 309, e-mail: zak.k@kr-vysocina.cz
případně:
 Robert Sobotka, odbor informatiky
telefon: 564 602 326, e-mail: sobotka.r@kr-vysocina.cz, nebo
na internetové adrese www.ica.cz.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 9. 2007 vyhlásilo pět nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na bezpečnost informačních systémů veřejné
správy, na podporu rozvoje geoinformační a komunikační infrastruktury, na podporu veřejných knihoven a na zkvalitňování ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Níže je uveden
výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž
gesci budou programy realizovány:
Bezpečnost ICT III – 2007 – 400 000 Kč – program na podporu rozvoje bezpečnosti informačního systému veřejné
správy a komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 17. 10. 2007
GIS VII – 2007 – 1 000 000 Kč – program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině (odbor informatiky, RNDr. Jiří Hiess, telefon: 564 602 160, e-mail: gis@kr-vysocina.cz).
Uzávěrka: 15. 10. 2007
Webové stránky pro všechny II – 2007 – 590 000 Kč – program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury
(odbor informatiky, Ing. Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz).
Uzávěrka: 15. 10. 2007
Libí se nám v knihovně 2007 – 2 000 000 Kč – program na podporu veřejných knihoven v kraji (odbor kultury a památkové
péče, Ivana Schallnerová, telefon: 564 602 409, e-mail: schallnerova.i@kr-vysocina.cz; Jaroslava Panáčková, telefon: 564 602
296, email: panackova.j@kr-vysocina.cz).
Uzávěrka: 31. 10. 2007
Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II. – 795 000 Kč – program na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti
pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje, Bc. Romana Nejedlá, telefon: 564 602 537, e-mail:
nejedla.r@kr-vysocina.cz).
Uzávěrka: 26. 10. 2007
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.
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Druhé kolo připomínek Evropské komise k ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod řešila během
prázdnin druhé kolo připomínek Evropské komise (EK) k „Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod“ (ROP JV).
Nakolik bude toto vypořádání úspěšné, bude jasné koncem září
2007. V každém případě je Regionální rada Jihovýchod připravena dodržet svůj záměr a v polovině září vyhlásit první výzvu
pro žadatele podávající si žádost o dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV na projekty
spadající do prioritních os 1 a 4: „Dostupnost dopravy“ a „Technická pomoc“. V prioritní ose 1 jde konkrétně o oblast podpory
1.1 zahrnující například výstavbu silnic II. a III. třídy včetně mostů, protihlukových bariér, obchvatů a okružních křižovatek. Příjemcem této podpory mohou být kraje a organizace zřizované
a zakládané krajem. V druhém kole připomínek Evropskou komisi mimo jiné zajímalo podrobnější uplatnění principu partnerství,
a tedy které nevládní neziskové organizace, subjekty či orgány zodpovědné za prosazování takzvaných horizontálních priorit (rovných příležitostí, environmentální otázky) jsou zapojeny
do přípravy ROP JV. Přehled připomínek neziskových organizací
i jejich vypořádání je uveden ve „Finálním připomínkovém listu“
na internetových stránkách www.jihovychod.cz.
Dalším bodem bylo zdůvodnění rozdělení finanční alokace
do jednotlivých prioritních os a oblastí priorit. Aktuální verze ROP JV počítá s následujícím rozdělením 704 mil. euro (cca
19 mld. Kč) pro období 2007–2013:
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy: 49 %, tj. 345 mil. euro
(9 763 mil. Kč);
Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu: 19 %,
tj. 134 mil. euro (3 786 mil. Kč);
Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel:
28,6 %, tj. 201 mil. euro (5 699 mil. Kč);
Prioritní osa 4 – Technická pomoc: 3,4 %, tj. 24 mil. euro
(678 mil. Kč).
Rozdělení finanční alokace vychází z výsledků analýzy absorpční kapacity obou krajů regionu soudržnosti Jihovýchod, kraje
Vysočina a Jihomoravského kraje, ze socioekonomické analýzy,
SWOT analýzy a ze strategie obou krajů.

Podrobnější vysvětlení si žádala i návaznost a koordinace ROP JV
s celonárodními operačními programy a s programy přeshraniční
spolupráce se Slovenskem a s Rakouskem stejně jako koordinace
mezi strukturálními fondy (Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro regionální rozvoj). V souladu s nedávno přijatou verzí Národního strategického referenčního rámce bude roli
prostředníka při předávání informací mezi operačními programy
sehrávat Národní orgán pro koordinaci. EK se dále zajímala o zapojení velkých měst regionu do rozhodování o rozvojové strategii,
do výběru oblastí intervence i samotných projektů. Zapracovány byly základní principy nové metodiky IPRM, kterou schválila
Vláda ČR 13. srpna 2007. Dopracování metodiky IPRM se předpokládá v polovině září a následovat by mělo opětovné schválení
vládou. Další skupina připomínek EK byla spojena s auditem. Podrobněji byla vysvětlena činnost orgánu vnější kontroly i vnitřního kontrolního systému.
V souvislosti s prioritní osou 1 „Dostupnost dopravy“ Evropská
komise podporuje pozitivní vliv veřejné dopravy na kvalitu životního prostředí. Nákup prostředků veřejné hromadné dopravy
musí splňovat minimálně normu EURO 4 (norma udává množství
prachových částic a sloučenin SO x a NO x ve výfukových plynech). Současně EK zdůrazňuje výhradně investiční charakter
u projektů týkajících se výstavby silnic, a tedy že se může jednat
o novostavby nebo o zlepšení stávajících parametrů silnic.
Evropská komise mj. také připomíná pozitivní zkušenosti starých
členských států s takzvaným Public Private Partnership (PPP)
a doporučuje realizaci pilotních projektů i v ROP JV. Tento způsob předpokládá úzkou spolupráci mezi soukromým a veřejným
sektorem. ROP JV počítá s PPP, není však jisté, zda bude využit.
Internetové stránky Regionální rady JV www.jihovychod.cz mají
novou, přehlednější podobu a je na nich k připomínkám k dispozici
návrh „Příručky pro žadatele a příjemce“ spolu s dalšími aktuálními informacemi.
 Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, e-mail: maresova@jihovychod.cz

Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědelství
Nové koncepční materiály odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina – informace o aktualizaci
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (dále jen
„PRVKUK“) byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 09. 2004
Usnesením č. 330/05/2004/ZK. Tímto schválením se tento koncepční materiál stal závazným.
V roce 2007 byla zpracována nová aplikace PRVKUK, která
umožňuje lepší práci s tímto koncepčním materiálem a rovněž
i editaci pořízených dat. Tato aplikace umožnila aktualizaci PRVKUK o změny, jež na svých zasedáních schválilo zastupitelstvo
kraje v průběhu roků 2005–2007 na základě žádostí obcí.
Sdělujeme, že aktuální PRVKUK naleznete na stránkách kraje
Vysočina na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/prvk/.
Posílení vodních zdrojů v kraji Vysočina
Ve spolupráci kraje Vysočina a Ministerstva životního prostředí
byla družstvem GEOMIN Jihlava realizována zakázka „Posílení

vodních zdrojů v kraji Vysočina“. Jejím cílem bylo zhodnotit hydrogeologické možnosti na území kraje Vysočina, vymezit prostory s možností vyhledání dalších významnějších vodních zdrojů
podzemních vod, které by mohly v budoucnu sloužit na území
kraje Vysočina k zásobování pitnou vodou, a vytvořit základ koncepce zajišťování nových vodních zdrojů.
Závěrečnou zprávu této studie naleznete na internetových stránkách kraje Vysočina na adrese: www.kr-vysocina.cz/vismo/
dokumenty2.asp?id_org=450008&id=1681885.
Více informací vám poskytne:
 Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz
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Dotazy ke správnímu řádu
14. část

Jakým způsobem se správní orgán může vypořádat s návrhy
účastníků na provedení důkazů?
Hlavním úkolem správního orgánu v průběhu správního řízení
je shromáždit podklady pro vydání rozhodnutí v takovém množství a v takové kvalitě, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti. Jedním z nejdůležitějších podkladů pro vydání rozhodnutí jsou důkazy, které jsou v průběhu správního řízení
provedeny. V této souvislosti je vhodné poukázat na ustanovení § 52
správního řádu, z nějž vyplývá jednak právo a v některých případech i povinnost účastníků řízení navrhovat důkazy na podporu
svých tvrzení ovšem s tím, že správní orgán není těmito návrhy
účastníků vázán. Jak by tedy měl správně a v souladu se zákonem
postupovat správní orgán za situace, kdy zejména v řízení, které
bylo zahájeno z moci úřední a ve kterém většinou půjde o uložení
sankce, účastník navrhuje provedení dalších a dalších důkazů, jež
však správní orgán nepovažuje za účelné provádět? Bude vadou
řízení, když správní orgán například nevyslechne účastníkem navrhované svědky, kteří mají dosvědčit, že nespáchal protiprávní
jednání, jež je mu kladeno za vinu?
Rozhodnutí správních orgánů musí (jak již bylo uvedeno) vycházet z relativně spolehlivě a úplně zjištěného stavu věci. Podklady, jejich rozsah a způsob zjišťování ve správním řízení určuje
správní orgán. Přitom může vyhovět návrhům účastníků řízení a provést rovněž ty důkazy, které navrhnou; jejich návrhy ale
není zcela vázán. Pokud však správní orgán nevyhoví určitému
návrhu na provedení důkazu, má povinnost v odůvodnění svého rozhodnutí vyložit, jaké důvody jej k tomu vedly. Odmítnutí
provedení navrhovaného důkazu může být zdůvodněno například
jeho nadbytečností, a to tehdy, bylo-li již tvrzení, k jehož ověření
či vyvrácení je důkaz navrhován, v dosavadním řízení bez důvodných pochybností ověřeno nebo vyvráceno. Bylo-li tedy například určité tvrzení účastníka řízení v průběhu řízení spolehlivě
vyvráceno již provedenými důkazy, nemusí správní orgán provést důkazy, jež účastník na podporu tohoto svého tvrzení uvádí.
V odůvodnění svého rozhodnutí se však správní orgán musí s návrhem účastníka vypořádat, musí tedy uvést, na základě jakých
důkazů považuje určitou skutečnost za spolehlivě zjištěnou a provádění dalších účastníkem navrhovaných důkazů za nadbytečné, a musí návrh účastníka z těchto důvodů odmítnout. Pokud by
se správní orgán ve svém rozhodnutí s návrhem účastníka na provedení důkazu, který proveden nebyl, nijak nevypořádal, v krajním případě by v odůvodnění takový návrh vůbec nezmínil, bylo
by takové rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů,
což by mělo v případě podání odvolání ve většině případů za následek jeho zrušení rozhodnutím odvolacího orgánu.
Náležitosti adresy pro doručování
Z ustanovení § 19 odst. 3 správního řádu vyplývá s výjimkou případů, kdy to vylučuje zákon či povaha věci, povinnost správního
orgánu doručovat na základě požádání účastníka řízení písemnosti (i ty určené do vlastních rukou adresáta) na adresu pro doručování. Správní orgán v takovém případě nedoručuje na adresu
trvalého pobytu či sídla účastníka řízení, ale přednostně na jinou
adresu, kterou mu účastník řízení sdělil (může se jednat například
o adresu ubytovny, hotelu apod.). Při doručování na tuto adresu
se potom použije rovněž ustanovení § 23 a 24 správního řádu a při
splnění zákonem stanovených podmínek na této adrese nastane
fikce doručení. Pokud bychom problematiku adresy pro doručování posuzovali izolovaně pouze z ustanovení § 19 odst. 3 správ-

strana 5

ního řádu, dospěli bychom k závěru, že na jinou adresu, než
je adresa trvalého pobytu či sídla, může správní orgán doručovat
pouze na požádání účastníka řízení. Správní orgán by tedy musel
mít ve spise doloženu výslovnou žádost účastníka (ať už učiněnou
písemně, či ústně do protokolu), že si přeje, aby mu bylo doručováno na jinou adresu, než je adresa jeho trvalého pobytu či sídla.
Ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, které upravuje náležitosti podání, stanovuje, že jak fyzická, tak právnická osoba uvedou
ve svém podání kromě jiného adresu trvalého pobytu (či sídla),
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. Z uvedeného tedy vyplývá pro správní orgán závěr, že pokud podatel
uvede ve svém podání (například již ve své žádosti) jinou adresu,
než je adresa trvalého pobytu či sídla, považuje se tato adresa pro
účely dalšího průběhu správního řízení za adresu pro doručování
ve smyslu § 19 odst. 3 správního řádu. Správní orgán by potom
měl další písemnosti v daném řízení doručovat již pouze na tuto
adresu (samozřejmě s výjimkou případů, které vyplývají z § 19
odst. 3 správního řádu) s tím, že za splnění podmínek daných § 23
a 24 správního řádu nastane na této adrese fikce doručení.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Podíl obcí na výnosu z daní
V částce 74/2007 Sbírky zákonů vydané dne 31. 8. 2007 byla publikována pod č. 232 vyhláška Ministerstva financí ČR o podílu
jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Stejně jako v předešlých letech vydává i v tomto roce Ministerstvo
financí ČR na základě zmocnění obsaženém v zákoně o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům vyhlášku, kterou se stanovuje procento, jímž se jednotlivé obce podílejí na stanovené části celostátního výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Současně dochází ke zrušení předešlé úpravy této problematiky
obsažené ve Vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 426/2006 Sb.
Vyhláška je účinná od 1. 9. 2007.
Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
V částce 69/2007 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2007 byl publikován pod č. 216 zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů. Novela zmírňuje režim u podlimitních záměrů. U úplného posuzováni EIA připouští možnost vynechat fázi oznámení a předložit přímo dokumentaci.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Provoz na pozemních komunikacích – přestupky
V částce 69/2007 Sbírky zákonů vydané dne 22. 8. 2007 byl publikován pod č. 215 zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. „Technickou“ novelou dochází k drobným zpřesněním
pravidel silničního provozu a úpravě nelogických ustanovení zákona o přestupcích (např. zmírnění vysokých sankcí pro řidiče,
který při dopravní nehodě způsobí zranění pouze sám sobě).
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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První pomoc do škol

První pomoc není soubor složitých pravidel se spoustou výjimek,
jak bylo prezentováno dříve. Moderní první pomoc zvládne každý, kdo má dvě ruce, umí počítat do třiceti a chce pomoci. Velmi
důležitá je rovněž znalost čísel tísňového volání. Vhodnou formou podané a vysvětlené informace o základech poskytování
první pomoci mohou dětem kolem čtrnáctého roku života už navždy zůstat v paměti.
Od roku 2004 probíhá v kraji Vysočina na základních a středních školách rozsáhlá systematická výuka laické zdravotnické první pomoci v projektu „První pomoc do škol“, kterou
organizuje krajský úřad kraje Vysočina.
Impulzem pro tuto aktivitu byly alarmující informace od zdravotníků, ale i veřejnosti, že znalost laické zdravotnické první pomoci (zejména u mládeže) je na velmi nízké úrovni. Zásadním
zadáním bylo vyučovat pouze minimum teorie a výuku směřovat
k praktickým nácvikům a situacím, kdy je potřeba využít improvizované pomůcky a provádět zdravotnické úkony zachraňující
život. Rozsah kurzu je stanovený na deset hodin a jako cílová skupina pro výuku byla zvolena kategorie čtrnáctiletých, a tedy žáci
osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. Základní osnova a obsah desetihodinové výuky byly
vytvořeny po konzultacích s odborníky ze zdravotnické záchranné služby, Českého červeného kříže a učiteli středních a vyšších
zdravotnických škol.
Pilotní projekt v roce 2004 měl výborné výsledky i jednoznačně kladnou odezvu zúčastněných a veřejnosti, a proto Rada kraje
schválila pokračování projektu. Do dalšího ročníku se přihlásilo
o čtvrtinu více účastníků a projekt byl podle získaných poznatků
a připomínek časově a obsahově upravený. Zapojili se další lektoři a sponzorsky začala pomáhat společnost Alfa-Helicopter. Odezva na druhý ročník byla opět jednoznačně kladná a tento projekt
začal být známý i v jiných krajích.
V roce 2006, ve třetím ročníku projektu, jsme projekt rozšířili o navazující výuku další cílové skupiny – studenty a žáky
druhých ročníků středních škol a učilišť: věková skupina sedmnáctiletých. U nich probíhá výuka v tříhodinovém kurzu vedeném profesionálními záchranáři, zaměstnanci Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina, p. o.
V současnosti probíhá čtvrtý ročník projektu. V kategorii sedmnáctiletých se účast zvýšila o cca 20 procent, v kategorii čtrnáctiletých dosud nemáme uzavřený příjem přihlášek, ale je zřejmé,

že účast bude opět vyšší. Výuky se často se zájmem zúčastňují
i pedagogové.
školní rok

počet škol

počet tříd

účastníků

nárůst v %

2004–2005

76

136

3321

–

2005–2006
ZŠ + SŠ
2006–2007

90
120 + 17
137

184
229 + 73
302

4 208
5 116 + 1 897
7 013

26,70

–

–

14 542

–

Celkem

33,06

Ve třetím ročníku tuto výuku tedy absolvovalo již cca 80 % čtrnáctiletých v kraji a téměř 1 900 sedmnáctiletých. Mladí lidé našeho kraje tak dostávají možnost kvalitní a ucelené (ve 14 letech
10 hod. a v 17 letech 3 hod.) zdravotnické přípravy. Je to významná součást zdravotní přípravy mládeže, žáky, pedagogy i veřejností vysoce oceňovaná.
Projekt kraje Vysočina „První pomoc do škol“ je v rámci ČR jediný, který systematicky a v takovémto rozsahu vyučuje mladé lidi
laické první pomoci.
Zásadní význam má kvalita výuky – lektoři jsou odborně vyškolení pracovníci Českého červeného kříže, učitelé a žáci Vyšší odborné zdravotnické školy (VOZŠ) v Třebíči a Jihlavě, pracovníci
výjezdových týmů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a profesionální pracovníci Hasičského
Záchranného sboru kraje Vysočina.
Kurz pro sedmnáctileté probíhá vždy v prvním pololetí školního
roku (září až prosinec) a kurz pro čtrnáctileté ve druhé polovině
školního roku (leden až červen).
Náklady na projekt hradí od začátku v plném rozsahu kraj Vysočina, pro školy je výuka zdarma. Školy tento kurz zařazují do řádné výuky, většinou do hodin biologie, občanské nauky
a jiných podle rozhodnutí ředitele školy. Potřebnost a účinnost
této výuky se prokázala již mnohokrát; mediálně nejznámější
je událost z června 2006, kdy skupina deváťáků ze školy v Kališti na Jihlavsku na školním výletě zachránila život svému učiteli,
kterého postihl infarkt, tím, že mu v nepřístupném terénu dokázali okamžitě poskytnout účinnou první pomoc.
 Tomáš Halačka, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 814, e-mail: halacka.t@kr-vysocina.cz

Pozvánka na Konferenci o strukturálních fondech
a regionálním rozvoji
V pondělí 15. října 2007 proběhne v prostorách České národní
banky od 10.00 hod. konference nazvaná „Future of Regional
Funding and Employment Policy“.
Cílem tohoto setkání je sezvat do Prahy zástupce státní správy a
samosprávy včetně starostů českých a moravských měst a obcí a
poskytnout jim relevantní informace k možnostem a problémům,
které je mohou potkat v novém rozpočtovém období Evropské
unie 2007–2013. Svou účast již potvrdil mj. komisař Vladimír
Špidla či guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Hejtman kraje Vysočina svůj příspěvek zaměří na možnosti a výzvy,
které před českými a moravskými kraji leží v novém rozpočtovém období, a priority, jimž se chce věnovat kraj Vysočina. Hosty konference
budou zastupitelé z krajů i reprezentanti místní samosprávy, starostové obcí, kteří poukazují na technické a administrativní bariéry, jež
znesnadňují přístup malých obcí k finančním prostředků z EU.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí

Od roku 2003 poskytuje zastupitelstvo kraje systémovou podporu
těm obcím v kraji, v nichž je podíl dětí do patnácti let na celkovém počtu obyvatel větší nebo roven 25 %. Dotace se poskytuje
ve výši 1 000 Kč na jedno dítě. Důvodem podpory je nedostatečná výše státní dotace na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy,
která u obcí s velkým podílem dětí způsobuje finanční tíseň, již
jsou obce schopny z vlastních rozpočtových zdrojů řešit jen s velkými obtížemi.
Vývoj výše příspěvku na školství ze státního rozpočtu na žáka/ dítě dokumentuje následující přehled:
Rok

2003 2004 2005 2006 2007

Příspěvek na žáka ve státním
rozpočtu (Kč)

904

1 221 1 221 1 282 1 320

Skutečná výše příspěvku na žáka
(Kč)

927

1 259 1 259 1 332 1 377

Rozdíl mezi výší příspěvku ve státním rozpočtu a skutečnou
výší příspěvku je způsoben tím, že příspěvek ve státním rozpočtu se počítá na žáky „starého“ školního roku, krajský úřad pak
přidělenou částku rozpočítá na jednotlivé obce dle počtů žáků
aktuálního školního roku, a protože počty žáků klesají, vychází

vyšší částka. Státní příspěvek na žáka dostává obec, která je zřizovatelem mateřské či základní školy. Obce, jež nezřizují základní školu, jsou pak povinny hradit za své žáky provozní náklady
připadající na jednoho žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou
jinak.
Rada kraje Vysočina na svém 25. jednání dne 21. 8. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje poskytnout v roce 2007 dotaci těmto
obcím s vysokým podílem školních dětí na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství:
Ždírec (okr. Havlíčkův Brod): 33 tis. Kč
Slavníč (okr. Havlíčkův Brod): 11 tis. Kč
Panenská Rozsíčka (okr. Jihlava): 30 tis. Kč
V minulých letech byla celková výše dotací poskytnutých obcím
s vysokým podílem školních dětí následující:
rok

tis. Kč

2003
2004
2005
2006

449
552
274
72

poznámka
včetně opravy a dokrytí chyby z roku 2003

 Alena Vlachová, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 837, e-mail: vlachova.a@kr-vysocina.cz

Odbor regionálního rozvoje

Předkládání podkladů pro předběžné kontroly v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007

Velké množství obcí, kterým byla přiznána podpora v rámci
tohoto programu, dosud nepředložilo příslušnému úřadu obce
s rozšířenou působností nutné podklady. Předběžná kontrola
je zaměřená na prověření skutečností rozhodných pro udělení
dotace (vlastnictví majetku, jejž se dotace týká) a úplnost předepsaných dokladů (podle charakteru akce například stavební
povolení, smlouvy s dodavateli, dokumentace výběrového řízení podle platné právní úpravy zadávání veřejných zakázek atp.).
Až po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem pode-

Omluva
Při kontrole distribuce Zpravodaje 9/2007 bylo zjištěno,
že některé výtisky opustily tiskárnu bez všité úvodní strany. Všem, kteří obdrželi neúplné číslo, se omlouváme a jsme
připraveni zaslat nový kompletní výtisk. Jakékoli reklamace
týkající se dodávek Zpravodaje prosím nahlaste na e-mail:
smidova.i@kr-vysocina.cz.
 Ivana Šmídová, odbor sekretariátu ředitelky a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz

psána smlouva o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na účet obce. Podklady pro předběžnou kontrolu musí
obce předložit na úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 31. 10. 2007. V případě nepředložení těchto dokladů nárok
na podporu zaniká.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Termínový kalendář
15. říjen
ŽP–odběr podzemní vody – obec jako odběratel předkládá
ČIŽP poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku
podzemní vody na následující kalendářní rok
ŽP–vypouštění odpadních vod – obec jako znečišťovatel
předkládá ČIŽP poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh
poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
na následující kalendářní rok
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ZPRAVODAJ

Určeno
všem starostům měst, městysů a obcí, krajským zastupitelům, poslancům a senátorům
kraje Vysočina

Vážená paní,
vážený pane,
dovoluji si vás, starosty měst, městysů a obcí, zastupitele, poslance a senátory kraje,
Vysočina pozvat

NA SETKÁNÍ S RADOU KRAJE VYSOČINA,
které se bude konat

25. října 2007

od 14.00 hod. ve společenském sále SOŠ, SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť
Obsahem našeho setkání bude neformální diskuse a vzájemná výměna názorů.
Předpokládaný konec setkání je v 17.00 hod.

Těším se na setkání s vámi a jsem s pozdravem
Miloš Vystrčil v. r.
hejtman kraje Vysočina

UPOZORNĚNÍ
V měsíci říjnu 2007 bude probíhat rekonstrukce detašovaného pracoviště Krajského úřadu kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.
V této souvilosti může dojít ke krátkodobým výpadkům telefonického spojení na toto pracoviště. V tomto případě prosím využijte
spojení na mobilní číslo 724 650 206 – Jana Landová.
Krajský úřad kraje Vysočina děkuje všem za pochopení.

