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Kraj sestavuje každý rok roz-
počet a hospodaří podle něj. 
Po skončení kalendářního roku 
se údaje o ročním hospodaření 
územního samosprávného cel-
ku podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zpracová-
vají do závěrečného účtu, který 
projednává a schvaluje zastupi-
telstvo kraje. Zastupitelstvo kra-
je by mělo také vyjádřit souhlas 
případně výhrady k celoročnímu 
hospodaření a mělo by rozhod-
nout o použití přebytku hospo-
daření případně řešení ztráty. 
Rozpočet kraje Vysočina na 
rok 2006 byl schválen dne 

21. 12. 2005. Zdroje rozpoč-
tu byly rozpočtovány ve výši 
7 013 560 tis. Kč, skládaly se 
z příjmů ve výši 6 989 365 tis. 
Kč a byly doplněny zapojením 
fi nančních prostředků z minu-
lých let ve výši 24 195 tis. Kč. 
Výdaje byly rozpočtovány ve 
výši 7 013 560 tis. Kč, saldo 
celkových zdrojů a výdajů bylo 
plánováno jako nulové. 
Z rozhodnutí zastupitelstva 
kraje bylo v průběhu roku 
zapojeno do rozpočtu kra-
je 181 764 tis. Kč z přebyt-
ku hospodaření za rok 2005. 
Zdroje rozpočtu byly rovněž 
posíleny o 150 000 tis. Kč, 

která představuje přijetí první 
tranše úvěru od Evropské in-
vestiční banky na fi nancová-
ní souvislých oprav silnic II. 
a III. třídy v rámci silniční sítě 
kraje. 
Během hodnoceného roku 
byly prováděny i další roz-
počtové změny, které byly 
schváleny příslušnými orgá-
ny kraje. Upravený rozpo-
čet zdrojů a celkových výdajů 
k 31. 12. 2006 pak dosáhl výše 
8  234 136 tis. Kč. 
Základní přehled o rozpočtu 
kraje v roce 2006 (mimo fon-
dových účtů kraje) podává ná-
sledující tabulka.

Závěrečný účet kraje za rok 2006

Z účetního výsledku hospoda-
ření kraje za rok 2006 ve výši 
207 502, 2 tis. Kč (tato částka 
byla deponována na 4 bankov-
ních účtech: 175 638,7 tis. Kč 
základní běžný účet, 31 577,3 
tis. Kč základní běžný účet 
vod, 15,8 tis. Kč základní běž-
ný účet školství a 270,4 tis. Kč 
základní běžný účet – EIB) 
bylo do rozpočtu kraje na rok 
2007 z rozhodnutí zastupitel-
stva kraje ještě před schvále-
ním závěrečného účtu roku 
2006 již zapojeno:
- částka 20 000 tis. Kč při 

schvalování rozpočtu na rok 
2007 zapojení finančních 

prostředků ze ZBÚ vody do 
rozpočtu kraje na rok 2007 

- částka 53 200 tis. Kč převod 
do Fondu Vysočiny 

- částka 24 893 tis. Kč na po-
krytí neuhrazených závazků 
kraje z roku 2006 

Výsledek hospodaření kraje za 
rok 2006 musí být dále sní-
žen při fi nančním vypořádá-
ní se státním rozpočtem za 
rok 2006 

- o vrácené prostředky do 
státního rozpočtu ve výši 
17 596,6 tis. Kč (z toho 
kraj 725,3 tis. Kč, obce 
16 871,3 tis. Kč). Tato 
částka představuje nevy-
čerpané státní dotace po-

skytnuté kraji a obcím 
kraje v roce 2006. 

- o částku 2 240 tis. Kč ze 
zhodnocování finančních 
prostředků, která patří do 
Fondu strategických rezerv 

O zbývající částce ve výši 
89 572,6 tis. Kč rozhodlo za-
stupitelstvo kraje při schvalo-
vání závěrečného účtu takto:
- převod do Fondu strategic-

kých rezerv – předfinan-
cování a spolufinancování 
projektů EU 82 170,9 tis. 
Kč

- zůstatek účtu ZBÚ – vody – 
částka ponechána na účtu
7 131,3 tis. Kč 

– zůstatek účtu ZBÚ – EIB – 

 Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Skuteč-
nost

% z upr. 
rozpočtu

PŘÍJMY 6 989 365 7 826 323 7 862 742 100

FINANCOVÁNÍ (+) převod z FSR, úvěr 24 195 407 813 403 201 99

ZDROJE CELKEM 7 013 560 8 234 136 8 265 943 100

VÝDAJE 6 913 560 7 786 896 7 611 201 98

FINANCOVÁNÍ (-) převod do FSR 100 000 447 240 447 240 100

VÝDAJE CELKEM 7 013 560 8 234 136 8 058 441 98

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
(zůstatek na ZBU k 31. 12. 2006) 0 0 207 502 0

v tis. Kč
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Projekt kraje Vysočina s ná-
zvem „Bezpečné přechody pro 
chodce“ byl přihlášen do mi-
nisterského „Programu preven-
ce kriminality na místní úrovni 
– Partnerství pro rok 2007“, 
jehož cílem je přispět k sys-
tematickému rozvoji aktivit 
v oblasti prevence kriminali-
ty, zejména ke snižování trest-
né činnosti a zvyšování pocitu 
bezpečí občanů. Vzhledem k to-
mu, že z vypracovaného kraj-
ského „Programu prevence 
kriminality a poznatků Policie 
ČR“ vyplynula potřeba před-
cházení nehodám na přecho-
dech pro chodce, bylo jedno 

z opatření v podaném projek-
tu kraje Vysočina směrované 
ke zvýšení bezpečnosti sil-
ničního provozu a na snížení 
dopravní nehodovosti na pře-
chodech pro chodce, zejména 
v blízkosti škol a zdravotnic-
kých zařízení. 
Již v tomto týdnu byly na účet 
kraje poukázány přislíbené 
prostředky ve výši 750 tisíc 
korun, kraj k nim přidá po-
vinných 10 procent své spolu-
účasti. „Aplikovaný plastický 
nástřik, který v případě bez-
pečných přechodů preferuje-
me, využívá grafi cké metody, 
jejíž podstatou je optický klam, 

který by měl přinutit řidiče 
k takovému snížení rychlosti 
před přechodem, při které by 
byl schopen bezpečně zastavit. 
Optický klam spočívá v tom, 
že při přiblížení k přechodu se 
v určité vzdálenosti před řidi-
čem zjeví překážka v podo-
bě vyvýšeného přechodu,“ 
popsal krajský koordinátor 
prevence kriminality Josef 
Pokorný. V kraji Vysočina 
je v současné době na základě 
doporučení Policie ČR vytipo-
vána zhruba třicítka přechodů 
na komunikacích I. až III. tříd, 
na kterých by mohla být úpra-
va provedena. Konečné číslo 

upravených přechodů bude zá-
vislé na nákladech a náročnosti 
grafi ckých úprav.
Státní účelovou dotaci na preven-
ci kriminality obdržela i měs-
ta Třebíč (propojení MKDS 
s kamerovými systémy ZŠ), 
Žďár nad Sázavou (rozšíření 
městského kamerového dohlí-
žecího systému města) a Třešť 
(horolezecká stěna, skate hřiště 
a veřejně přístupné sportoviště). 
Celkem tedy na Vysočinu přite-
če více než 2,4 mil. korun.
 Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 564 602 328, e-mail: 
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Vysočina získala prostředky na bezpečné přechody pro chodce
Kraj Vysočina plánuje v letošním roce zvýšit bezpečnost na vytipovaných nebezpečných přechodech pro chodce na silni-
cích v regionu. Tato aktivita byla podpořena státem prostřednictvím poskytnutí státní účelové dotace v rámci programů 
prevence kriminality. 

částka ponechána na účtu
270,4 tis. Kč 

V závěrečném účtu jsou ob-
saženy kromě rozboru cel-
kového hospodaření kraje 
a rozdělení disponibilní-
ho výsledku hospodaření za 
rok 2006 také údaje o tvorbě 
a čerpání fondů kraje, přehled 
o fi nancování projektů spolu-
fi nancovaných z prostředků 
Evropské unie, vyúčtování 

finančních vztahů kraje ke 
státnímu rozpočtu, přehled 
o účetní hodnotě majetku 
kraje a přehled o hospodaření 
zřizovaných příspěvkových 
organizací. Závěrečný účet 
kraje je doplněn celou řadou 
příloh, které obsahují další 
podrobné informace.
Povinnou součástí závěrečné-
ho účtu je i „Zpráva o výsled-
ku přezkoumání hospodaření 

kraje Vysočina za rok 2006“. 
Přezkoumání hospodaření za 
rok 2006 provedlo Minister-
stvo fi nancí ČR, které neshle-
dalo žádná závažná pochybení 
v hospodaření kraje Vysočina 
v roce 2006.
Závěrečný účet kraje Vysočina 
za rok 2006 ve výše uvedeném 
členění schválilo Zastupitel-
stvo kraje Vysočina na svém 
zasedání dne 15. května 2007 

a rovněž vyjádřilo souhlas 
s celoročním hospodařením 
kraje bez výhrad. Úplné znění 
závěrečného účtu kraje Vyso-
čina za rok 2006 je k dispozi-
ci na webových stránkách kraje 
(www.kr-vysocina.cz).

 Anna Krištofová, odbor 
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail: 
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Na short-list soutěže Zlatý 
středník 2006 se dostalo už 
pouze 90 přihlášených pra-
cí. To je 54,5 % z celkové-
ho počtu. Během vyhlášení 
výsledků Zlatého středníku 
v Pražském divadle Archa 
bylo zástupcům kraje Vyso-
čina předáno ocenění Rated 
pro krajský Zpravodaj a Top 
Rated za dlouhodobě kvalitní 
zpracování novin Kraj Vyso-
čina, které jsou zdarma kaž-
dý měsíc distribuovány do 
každé domácnosti v regionu. 

Zpravodaj vychází měsíčně 
v nákladu 1 700 kusů a čte-
náři se mohou každý měsíc 
pravidelně na několika stra-
nách seznámit s novinkami 
v legislativě: oblíbena je me-
todická pomoc nebo odborné 
komentáře odborů krajského 
úřadu. Je naším cílem podá-
vat institucím našeho kraje 
kvalitní informace o důleži-
tých novinkách a událostech 
kvalitní formou. Krajský 
Zpravodaj je periodikum, 
jehož obsah se snažíme při-

pravovat srozumitelnou for-
mou s maximální zárukou 
spolehlivosti informací. Po-
kud tedy mezi nabízenými 
informacemi ve Zpravodaji 
postrádáte cokoli zajímavého 
nebo poučného, napište nám 
nebo se obraťte svými námě-
ty na zástupce redakční rady 
na kontaktech uvedených pod 
příspěvkem. 
Zlatý středník je otevřená sou-
těž, která oceňuje a hodnotí 
fi remní publikace určené k re-
prezentaci společnosti či pre-

zentaci výrobků nebo služeb 
společností a institucí působí-
cích v České republice. Vyhla-
šovatelem soutěže je PR Klub 
s podporou Asociace Public 
Relations Agentur (APRA). 
V jednotlivých kategorií udě-
luje odborná porota ocenění 
Rated a Top Rated za kvalitní 
zpracování publikace. 

 Jitka Svatošová, odbor se-
kretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: 
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Noviny Kraj Vysočina i metodický Zpravodaj vydávaný krajským úřadem pro obce a příspěvkové organizace v regionu potvr-
dily své loňské úspěchy a opět obhájily v rámci soutěže fi remních publikací Zlatý středník ocenění RATED a TOP RATED. 
Porota v letošním pátém ročníku hodnotila 165 přihlášených tiskovin, závěrečných zpráv nebo prezentací.

Zlatý středník: krajský Zpravodaj opět s hodnocením RATED
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Problematiku odpadních vod a jejich zneškodňování řeší zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. 1. 2002. 
Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona je k vypouštění od-
padních vod do vod povrchových nebo podzemních vždy po-
třeba povolení (jedná se o tzv. vodoprávní povolení k nakládání 
s vodami). Bez takového povolení nelze s odpadními vodami na-
kládat. Podle § 38 vodního zákona každý, kdo vypouští odpadní 
vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťo-
vat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými 
v povolení k jejich vypouštění. Tato povinnost se tedy vztahuje na 
každého znečišťovatele. 
Pouze ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu při 
současném stanovení dalších podmínek může vodoprávní úřad 
podle § 38 odst. 9 vodního zákona na základě žádosti znečišťova-
tele povolit vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami 
znečištění vyššími, než jsou hodnoty stanovené nařízením vlády. 
Jedná se o možné řešení případů vypouštění odpadních vod z kana-
lizací obcí, které nejsou zakončeny čistírnou odpadních vod. 
Podle článku II bod 6 vodního zákona jsou obce, jejichž zastavěné 
území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních 
obyvatel nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 
2010 (jedná se o tzv. aglomerace), povinny nejpozději do 31. pro-
since 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod 
na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle vodního 
zákona. 
Podle ustanovení článku II. bodu 2 vodního zákona platnost po-
volení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, za-
niká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynu-
tím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Jedná se 
podle terminologie vodního práva o tzv. vodoprávní povolení 
k nakládání s vodami. 
Zjednodušeně řečeno, zaniká platnost veškerých povolení k vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez 
ohledu na to, pro koho byla vydána, pokud nabyla právní moci do 
31. prosince 2001, tj. povolení vydaná podle předchozích právních 
předpisů. Nezanikají povolení, která nabyla právní moci po datu 
31. prosince 2001, i když byla vydána před tímto datem. 
Rovněž nezanikají povolení k vypouštění odpadních vod do ka-
nalizací vydaná dle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodo-
vodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, respektive podle § 24 odst. 3 předchozího vodního zá-
kona č. 138/1973 Sb.
Povolení k vypouštění odpadních vod není potřeba, pokud je 
odpadní voda odváděna jinou osobou (vodárenskou společností, 
obcí, apod.). V tomto případě zajišťuje příslušné povolení vlast-
ník stavby kanalizace, která slouží k odvádění odpadních vod.

Problematika povolování vypouštění 
odpadních vod do povrchových

nebo podzemních vod

Aby platnost povolení nezanikla, je potřeba včas požádat o pro-
dloužení platnosti povolení podle ustanovení § 9 odst. 4 vodního 
zákona, které umožňuje prodloužení platnosti povolení, pokud se 
nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Návrh na 
prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno po-
dat nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto 
povolení vydáno. Žádost je tedy možno podat nejpozději do 1. 7. 
2007 (včetně). 
Po tomto datu je možné žádat pouze o nové povolení k nakládá-
ní s vodami. 
Potřebné informace lze získat na příslušných vodoprávních úřadech, 
kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností tj. měst-
ské úřady, odbory životního prostředí. Pokud se jedná o vybrané pří-
pady nakládání s vodami (např. vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalent-
ních obyvatel nebo více, či vypouštění odpadních vod s obsahem 
zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod povrcho-
vých), je k vydání povolení příslušný krajský úřad, odbor lesní-
ho a vodního hospodářství a zemědělství.  
K získání potřebných informací k problematice zániku někte-
rých povolení k nakládání s vodami byla zřízena Ministerstvem 
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí speciální inter-
netová adresa www.zanikpovoleni.cz a bezplatná telefonní linka 
800 101 197. 
 Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Informace

Změna zákona o cestovních dokladech
V částce 40/2007 Sbírky zákonů vydané dne 11. 5. 2007 byl 
publikován pod č. 106 zákon, kterým se mění zákon č. 329/
1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/
1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších před-
pisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti 1. 3. 2008. 

Zrušení Ministerstva informatiky ČR 
V částce 41/2007 Sbírky zákonů vydané dne 15. 5. 2007 byl 
publikován pod č. 110 zákono některých opatřeních v soustavě 
ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Mi-
nisterstva informatiky, a o změně některých zákonů. Zákonem 
dochází ke zrušení Ministerstva informatiky ČR a jeho působ-
nosti se převádějí na Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo prů-
myslu a obchodu ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Zákon nabývá účinnosti 1. 6. 2007. 

 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
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Sedm pivovarů, které se nacházejí na území kraje Vysočina, 
vystavilo v roce 2006 kolem 535 tis. hl piva. Podíl kraje Vyso-
čina na celorepublikové produkci piva představuje 2,7 %. Pivo-
var v Jihlavě náleží jako jediný do kategorie středně velkých 
pivovarů. V kraji dále existují tři malé pivovary a tři minipivo-
vary. 
Jihlavský pivovar zažívá v posledních letech poměrně znač-
ný nárůst výroby zlatého moku, a to především díky rapidně 

rostoucímu vývozu, který v roce 2006 činil 72,9 % celkového 
výstavu pivovaru (šestý nejvýznamnější exportér piva v ČR). 
Malé pivovary jsou umístěny v Humpolci (značka Bernard), 
Havlíčkově Brodě (Rebel) a Pelhřimově (Poutník). Milovníci 
piva mohou v kraji otestovat také výrobky zdejších minipivo-
varů, které se nacházejí v Dalešicích (Dalešické pivo), Želi-
vě (značky piva jsou pojmenovány po bývalých představených 
kláštera: Gottschalk, Castulus, Siard Falco) a Velkém Meziří-

Na Vysočině existuje sedm výrobců piva

Pivovary v kraji Vysočina

Výstav piva v roce 2006: 273 250 hl

Pivovar a sodovkárna Jihlava, a. s.

Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod, a. s.

Výstav piva v roce 2006: 89 321 hl

Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Výstav piva v roce 2006: 139 922 hl

Klášterní pivovar Želiv s. r. o.

Roční výstav piva se pohybuje
řádově v tisících hl

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a. s.

Výstav piva v roce 2005: 2 200 hl

Malostránský pivovar Velké Meziříčí
(vlastníkem je AQUEKO, spol. s r. o.)

Pivovar Pelhřimov
(vlastníkem je DUP – družstvo Pelhřimov)

Výstav piva v roce 2006: 26 559 hl

Výstav piva v roce 2006: 800 hl

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 15. 5. 2007 vyhlásilo čtyři nové grantové programy 
z Fondu Vysočiny zaměřené na podporu rozvoje malých podnikatelů, na podporu projektů v oblasti ob-
novy a rozvoje venkova, do oblasti nakládání s bioodpady a na podporu zvýšení dostupnosti internetu. 
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž 
gesci budou programy realizovány:

Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – II. – 4 500 000 Kč – program na zvýšení konkurenceschopnosti ma-
lých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských 
prostor (odbor regionálního rozvoje, Olga Wiesnerová, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 8. 2007
Rozvoj vesnice 2007 – 6 500 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních 
částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 7. 2007
Veřejně přístupný internet IV – 2007 – 1 000 000 Kč – program zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu (odbor informatiky, 
Ing. Martina Rojková, tel.: 564 602 341, rojkova.m@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 15. 6. 2007 
Bioodpady 2007 – 700 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního pro-
středí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 7. 2007 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na interneto-
vých stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Zhruba před čtyřmi lety hlasovalo v prvním ročníku ankety Zlatá jeřabina pouhých přibližně tisíc respondentů, v letošním roce kraj jako 
vyhlašovatel ankety evidoval více než 22 tisíc platných hlasů. Povědomí o anketě se promítlo nejen v pořadatelských aktivitách organizá-
torů tradičních i netradičních festivalů a kulturních akcí, ale velmi pozitivně se odrazilo i v přístupu propagace práce památkářů i majite-
lů opravených kulturních památek. Jednou větou: o práci v oblasti kultury se na Vysočině mnohem více ví a to i díky krajské anketě.
Ocenění nejlepších kulturních počinů v kategorii:
PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
3. místo: ocenění z rukou krajského radního Jaroslava Huláka za realizaci Modelu židovského ghetta s celkovým počtem hlasů 4 získal 
autor modelu Stanislav Vrška a jeho spolupracovníci Rudolf Fišer a Milan Šťastný
2. místo: ocenění za Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Bartoloměje s celkovým počtem hlasů 1 003 získává Římskokatolická far-
nost Pelhřimov. Cenu z rukou krajského radního Miroslava Houšky převzal vikář Josef Hanžl a restaurátor Jaroslav Benda
1. místo: ocenění za Digitalizaci Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě s celkovým počtem hlasů 2 019 získal kolektiv osmi studentů 
(4. ročníku ve školním roce 2005/2006 – Jan Bureš, Josef Culka, Jan Čeleda, Milan Domkář, Filip Dvořák, Ladislav Musil, Jana Nyklo-
vá a Vojtěch Petrík) oboru Technické lyceum vedených učiteli SPŠ stavební akademika St. Bechyně Josefem Charamzou a Vladimírem 
Kučírkem. Cenu předala krajská radní Martina Matějková.
Ocenění nejlepších kulturních počinů v kategorii:
KULTURNÍ AKTIVITA
3. místo: ocenění za akci Folkové prázdniny s celkovým počtem hlasů 2 122 získalo od radního Ivo Rohovského Městské kulturní středis-
ko Náměšť nad Oslavou. Cenu si přijela převzít do Horáckého divadla Jihlava, kde slavnostní vyhlášení probíhalo, ředitelka Městského 
kulturního střediska Věra Szemlová, dramaturg festivalu Michal Schmidt a starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.
2. místo: ocenění za akci Zaváté šlépěje – vydání knihy a natočení fi lmového dokumentu o osudu sochaře Jaroslava Šlezingera s celko-
vým počtem hlasů 2 583 získala Marie Bohuňovská, autorka knihy a fi lmového námětu, a další spolupracovníci (Petr Palovčík, režisér 
a scénárista, Zdeněk Obůrka, kameraman a producent, Hana Chalupová, grafi čka knihy a fi lmu). Cenu předal za kraj Vysočina náměstek 
hejtmana Václav Kodet. Oceněnou knihu včetně záznamu dokumentu ocenění předali jako památku i hejtmanovi kraje Vysočina Miloši 
Vystrčilovi.
1. místo: ocenění za akci Stamicovy slavnosti s celkovým počtem hlasů 3 545 získalo občanské sdružení Jan Václav Stamic. Z rukou 
hejtmana si šek na 30 tisíc korun převzala výkonná ředitelka sdružení Květoslava Kubátová
Poděkováním všem přítomným bylo skvělé vystoupení souboru Bítešan a herecký koncert členů souboru Horáckého divadla Jihlava 
s taktovkou Play Čechov. Gratulace kraje Vysočina patří všem vítězům i zúčastněným, všem organizátorům kulturních akcí i majitelům 
opravených kulturních památek.

 Ivana Schallnerova, odbor kultury a památkové péče, telefon: 564 602 409, e-mail: schallnerova.i@kr-vysocina.cz

Ve Zlaté jeřabině drží prim Havlíčkův Brod
Zlatou jeřabinu za nejlepší kulturní počin v kategorii péče o kulturní dědictví loňského roku v našem regionu získala digita-
lizace Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě, ocenění za nejlepší kulturní počin v kategorii nejlepší kulturní aktivita získala 
havlíčkobrodská kulturní akce Stamicovy slavnosti.
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Pro informovanost účastníků 
silničního provozu jsou na 
webových stránkách Kraj-
ského úřadu kraje Vysočina 
zveřejněny informace o čás-
tečných a úplných uzavír-
kách jednotlivých úseků 
komunikací na území kra-
je Vysočina z důvodu pro-
vádění jejich oprav nebo 
rekonstrukcí. Data jsou po-
skytována k silnicím I., II. a III. 
třídy jak v grafi cké (zná-
zornění na mapě kraje), tak 
i v textové podobě. Informa-
ce, ve kterých je uvedeno čís-
lo silnice, vymezen uzavřený 
úsek silnice a termín uzavír-

ky, jsou průběžně aktualizo-
vány. 
Informace lze nalézt na 
www.kr-vysocina.cz > Doprava 
aktuálně > Kompletní dopravní 
informace nebo www.kr-vyso-
cina.cz > Krajský úřad > Do-
kumenty z odborů krajského 
úřadu > Odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství, správa 
komunikací > Dopravní infor-
mace ke sjízdnosti komunikací.

 Ivana Ševecová, odbor 
dopravy a silničního hospo-
dářství
telefon 564 602 237, e-mail:
sevecova.i@kr-vysocina.cz

Navigace a metodická pomoc k informacím o uzavír-
kách silnic v důsledku oprav komunikací na území kraje
Vysočina.

Uzavírky silnic v důsledku oprav

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Kdy nabývá usnesení právní 
moci a jaké právní účinky má 
oznámené usnesení?
V obecné rovině lze u usnesení 
(zvláštní druh rozhodnutí o pro-
cesních otázkách – § 67 odst. 1 
a § 76 SŘ) rozlišovat právní 
moc, vykonatelnost, která se 
v případech, kdy je výkon roz-
hodnutí jako takový pojmově 
vyloučen, překlápí do „jiných 
právních účinků“ (§ 74 odst. 
3 SŘ). V otázce nabytí právní 
moci usnesení je třeba vycházet 
z § 73 odst. 1 SŘ, podle něhož 
je rozhodnutí (a tedy i usnese-
ní) v právní moci, pokud bylo 
oznámeno, a nelze proti němu 
podat odvolání. Skutečnost, že 
odvolání nemá odkladný úči-
nek, proto nemůže mít na na-
bytí právní moci vliv. Usnesení 
tak nabude právní moci podle 
§ 73 odst. 1 SŘ, pokud marně 
uplyne lhůta pro podání odvo-
lání či se jediný účastník vzdá 

práva podat odvolání nebo za 
podmínek § 91 SŘ, pokud se 
účastníci vzdají práva podat 
odvolání či vezmou podané 
odvolání zpět (stejně tak v pří-
padě jediného účastníka říze-
ní), jinak až v okamžiku, kdy 
rozhodnutí o odvolání nabude 
právní moci, pokud jím neby-
lo usnesení zrušeno nebo změ-
něno.
Vyloučení odkladného účinku 
odvolání proti usnesení (§ 76 
odst. 5 SŘ) tak způsobuje ve 
smyslu § 74 SŘ jeho předběž-
nou vykonatelnost, resp. jiné 
právní účinky. O předběžné 
vykonatelnosti usnesení lze 
hovořit v případě, že usnese-
ním bude ukládána povinnost 
k plnění (srovnej § 74 odst. 2 
SŘ). Takovým usnesením je 
například usnesení o vykázá-
ní osoby z místa konání úkonu 
podle § 63 odst. 1 SŘ, kterým je 
dotčené osobě ukládána povin-

Dotazy ke správnímu řádu
12. část

nost opustit místo, kde se úkon 
koná. Pokud usnesením není 
ukládána povinnost k plnění, 
lze hovořit o jiných právních 
účincích tohoto usnesení, které 
opět nastávají bez ohledu na to, 
zda bylo či nebylo podáno odvo-
lání, či nikoliv (obdoba předběž-
né vykonatelnosti). V důsledku 
těchto právních účinků nastává 
právní stav upravený ve vý-
rokové části usnesení ozná-
mením usnesení bez ohledu 
na případné podání odvolá-
ní. Například v případě vydá-
ní usnesení podle § 28 odst. 1 
SŘ správní orgán od oznáme-
ní tohoto usnesení domnělému 
účastníkovi řízení s touto oso-
bou nejedná jako s účastníkem 
řízení bez ohledu na to, zda 
proti usnesení podal odvolání, 
či nikoliv. Smyslem této právní 
úpravy je, aby případné odvo-
lání proti usnesení nemohlo mít 
zásadní vliv na délku meritorní-
ho řízení při zachování práva na 
obranu proti procesním rozhod-
nutím.
Otázka obnovy řízení z moci 
úřední v neprospěch účastní-
ka řízení
Za splnění zákonem stanove-
ných podmínek je povinností 
správního orgánu obnovit ří-
zení ukončené pravomocným 
rozhodnutím ve věci. V této 
souvislosti se nabízí otázka, zda 
může správní orgán ve smyslu 
§ 100 odst. 3 SŘ nařídit obnovu 
řízení i v neprospěch účastní-
ka řízení. Touto problematikou 
se zabýval rovněž poradní sbor 
ministra vnitra k novému správ-
nímu řádu.
Zejména se jedná otázkou, jak 
postupovat v případě, že po 
právní moci rozhodnutí zjis-
til správní orgán skutečnosti, 
které nejsou účastníku řízení 
ku prospěchu a které zakláda-
jí nová skutková zjištění. Podle 
§ 100 odst. 3 SŘ může o obnově 
řízení rozhodnout správní orgán 
rovněž z moci úřední, pokud je 
dán některý z důvodů podle 
§ 100 odst. 1 SŘ a pokud je na 
novém řízení veřejný zájem. 
Podmínkou nařízení obnovy ří-
zení je tedy existence veřejného 
zájmu na obnově řízení (veřejný 
zájem prokazuje správní orgán, 

který o obnově řízení rozhodu-
je) a naplnění podmínek podle 
§  00 odst. 1 SŘ. 
Podle § 100 odst. 1 písm. a) SŘ 
lze řízení obnovit, pokud vyšly 
najevo nové skutečnosti nebo 
důkazy, které existovaly v do-
bě původního řízení a které 
účastník, jemuž jsou ku prospě-
chu, nemohl v původním řízení 
uplatnit, a pokud mohou tyto 
skutečnosti nebo důkazy odů-
vodnit jiné řešení otázky, která 
byla předmětem rozhodování. 
Z tohoto ustanovení lze dovodit, 
že správní orgán může z mo-
ci úřední obnovit řízení pou-
ze v případě, že jsou již dříve 
existující důkazy ku prospě-
chu účastníka. Pokud tedy 
správní orgán po právní moci 
rozhodnutí zjistí, že skutečnost 
nebo důkaz, který existoval už 
v době původního řízení, odů-
vodňuje jiné posouzení předmě-
tu řízení a svědčí v neprospěch 
účastníka řízení, nemůže jej 
uplatnit jako důvod obnovy 
řízení. Ačkoliv tedy výše uve-
dená podmínka směřuje k roz-
šíření důvodů pro obnovu řízení 
na žádost, neboť z pohledu na-
plnění podmínky je důležité, že 
skutečnost nebo důkaz nemohl 
uplatnit právě ten účastník, je-
muž je ku prospěchu (není na 
újmu, pokud takový důkaz nebo 
skutečnost mohl uplatnit jiný 
účastník řízení, který by z něho 
prospěch neměl), musí být apli-
kována i v případě nařízení ob-
novy řízení, neboť § 100 odst. 3 
SŘ její aplikaci nevylučuje. Ta-
kový výklad je rovněž v soula-
du s požadavkem ochrany práv 
a oprávněných zájmů dotčených 
osob výslovně zakotveným v § 
100 odst. 5 SŘ. Pokud by tedy 
nastala výše popsaná situace, 
nemohl by správní orgán z mo-
ci úřední nařídit obnovu říze-
ní z důvodu podle § 100 odst. 
1 písm. a) věta první SŘ, ale 
musel by využít buď jiný dů-
vod obnovy řízení, nebo zahá-
jit přezkumné řízení z důvodu 
porušení § 3 správního řádu 
(nesprávně zjištěný skutkový 
stav věci).
V případě nařízení obnovy ří-
zení na základě dalších důvo-
dů upravených v § 100 odst. 1 
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V těchto dnech je na adresu 
všech obcí, měst i městysů na 
Vysočině doručována zásilka 
obsahující prapor kraje Vyso-
čina a reprezentativní stolní 
vlaječku se znakem kraje Vy-
sočina. 
Krajské zastupitelstvo uděli-
lo obcím vlajky v rámci dob-
ré spolupráce a obce je mohou 
používat volně k reprezenta-
tivním i jiným slavnostním 
účelům. Zásilka je opatřena 
i dopisem hejtmana kraje Vy-
sočina, který má úlohu do-
provodného dokumentu. Z něj 
vyplývá, že v dubnu letošního 
roku tomu bylo již pět let ode 
dne, kdy byly kraji Vysočiny 
slavnostně předány jeho sym-

boly, a při této příležitosti roz-
hodlo zastupitelstvo věnovat 
městům krajskou vlajku.
Vlajku schválilo krajské zastu-
pitelstvo roku 2001. Ve čtyřech 
polích se po jedné úhlopříč-
ce doplňují moravská orlice 
a český lev (území kraje se na-
chází v Čechách i na Moravě), 
po druhé pak se střídá červe-
ný ježek jako symbol sídelního 
města a větev jeřábu, typického 
stromu kraje, který má vyjad-
řovat jeho „nezdolnost a pros-
tou krásu“.

 Jitka Svatošová, odbor 
sekretariátu hejtmana, tel.: 
724 650 123, e-mail: svatoso-
va.j@kr-vysocina.cz

Prapor pro obce
SŘ se již podmínka prospěchu 
pro účastníka řízení neuplat-
ní, neboť ji zákon nestanovu-
je. Podle § 100 odst. 1 písm. a) 
SŘ lze obnovit řízení, pokud se 
provedené důkazy ukázaly ne-
pravdivými a pokud to může 
odůvodňovat jiné řešení otáz-
ky, která byla předmětem roz-
hodování. Podle § 100 odst. 1 
písm. b) SŘ lze řízení obnovit, 
pokud bylo zrušeno nebo změ-
něno rozhodnutí, které bylo 
podkladem pro rozhodnutí vy-
dané v řízení, o jehož obnovu 
se jedná, a pokud toto zrušení 
nebo změna rozhodnutí může 
odůvodňovat jiné řešení otáz-
ky, která byla předmětem roz-
hodování. V případě nařízení 
obnovy řízení pak musí správ-
ní orgán podle § 100 odst. 3 SŘ 
ještě prokázat veřejný zájem na 
obnově řízení.

Správní orgán tedy nemůže 
podle § 100 odst. 3 SŘ z moci 
úřední nařídit obnovu řízení, 
pokud vyšly najevo dříve ne-
známé skutečnosti nebo dů-
kazy, které existovaly v době 
původního řízení a nemohly být 
z objektivních důvodů v tomto 
řízení uplatněny, a pokud tyto 
skutečnosti nebo důkazy mo-
hou v neprospěch účastníka 
řízení odůvodnit jiné řešení 
otázky, která byla předmětem 
správního řízení (viz důvod 
podle § 100 odst. 1 písm. a) SŘ). 
V případě naplnění ostat-
ních důvodů podle § 100 odst. 
1 písm. a) a b) SŘ lze nařídit 
obnovu řízení i v neprospěch 
účastníka řízení.

 David Marek, oddělení 
správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: 

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém květnovém zasedání grantový program Fondu Vysočiny s názvem Bioodpady 2007 
na  podporu tvorby uceleného nakládání s bioodpadem.
Cílem třetího ročníku grantového programu je spolufi nancovat pořízení kontejnerů a kompostérů na bioodpad, tvorba informačních 
materiálů a realizace akcí k problematice bioodpadu, zpracování projektové dokumentace na vybudování zařízení na zpracování bio-
odpadu ke stavebnímu nebo územnímu řízení. Příjemci podpory jsou města, obce a také právnické a fyzické osoby podnikající jejichž 
předmět podnikání nebo činnost zahrnuje nakládání s odpady nebo environmentální výchovu a vzdělávání.
Celkový objem fi nanční prostředků pro letošní rok činí 700 000 Kč. Výše fi nanční spoluúčasti žadatele je 40 %. Maximální podpora 
jednoho projektu představuje 50 tis. Kč. Žádosti lze podávat do 31. 7. 2007. 
Garantem programu je odbor životního prostředí, Krajský úřad kraje Vysočina. Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese 
www.fondvysociny.cz. Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, e-mail: 
navratilova.e@kr-vysocina.cz.
Historie grantového programu Fondu Vysočiny „Bioodpady“
Žadatelé 
okres

2005 podpořeni/přidělená výše 2006 podpořeni/přidělená výše Celkem podpořeni/přidělená výše

HB  1/100 000 2/211 500  3/311 500 
JI  0/0 0/0  0/0
PE  2/200 000 1/66 661  3/266 661 
TR 16/660 000 4/198 540 20/858 540 
ZD  3/240 000 6/227 030  9/467 030 

2005 2006
Celkem žádostí (počet registrovaných) 22 15
Podpořené žádosti (počet)procentické vy-
jádření podpoř. žadatelů

22 (100 %) 14 (93 %)

Finanční alokace kraje ( Kč)Rozděleno 1 500 000 (1,2 mil.) 2 000 000 (700 tis.)
Finanční prostředky žadatelů (Kč) 1 460 000 1 980 000 
Celkem fi nanční prostředky (Kč) 2 660 000 2 680 000 

 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí, tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Grantový program „Bioodpady 2007“
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Dobrovolní hasiči na Vysočině 
získali vlastní prapor

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil začátkem května letošní-
ho roku daroval Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Kraj-
skému sdružení hasičů kraje Vysočina ručně vyšívaný prapor se 
znakem kraje Vysočina a tematikou dobrovolných hasičů. Tento 
prapor symbolizuje vzájemnou úctu a sounáležitost kraje Vyso-
čina a dobrovolných hasičů. Předání praporu Krajskému sdružení 
hasičů chápe kraj jako vhodnou příležitost k vyjádření poděková-
ní za dosavadní spolupráci, zásluhy, činnosti a pomoc občanům 
kraje. Dobrovolní hasiči Vysočiny se tak stali prvním krajským 
sdružením dobrovolných hasičů v republice, kteří vlastní svůj 
krajský symbol – krajský prapor, na kterém jsou opět vyšity sym-
boly hasičů a symboly kraje Vysočina.

 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
tel.efon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Na svém zasedání dne 15. květ-
na 2007 schválilo Zastupi-
telstvo kraje Vysočina nový 
grantový program odboru in-
formatiky „Veřejně přístupný 
internet IV – 2007“. 
Cílem programu je zvýšení do-
stupnosti internetu a základní 
telekomunikační infrastruktury 
pro širokou veřejnost s důrazem 
na vysokorychlostní připojení 
(přístupová rychlost větší než 
256 kilobitů za sekundu). Pod-
pořeny budou nejen projekty 
obcí, ale i projekty řešící dlou-
hodobou absenci přístupových 
bodů ve veřejně přístupných bu-

dovách jako nemocnice, nádraží, 
hotely nebo restaurace, dále pro-
jekty knihoven a dalších institucí 
umožňujících přístup veřejnos-
ti k internetu. Oprávněnými ža-
dateli jsou obce a města v kraji, 
svazky měst a obcí, organiza-
ce zřizované samosprávou (ško-
ly, knihovny, informační centra, 
nemocnice atd.), NNO a podni-
katelské subjekty, jejichž před-
mětem podnikání je provozování 
internetové kavárny / klubu nebo 
provoz ubytovacího nebo stravo-
vacího zařízení.
V rámci tohoto grantového pro-
gramu je možné z Fondu Vyso-

Nový grantový program odboru informatiky
činy hradit pořízení základního 
HW a SW spolu s poplatkem za 
zřízení připojení k internetu, 
z vlastního podílu žadatele pak 
jiné SW produkty, HW perife-
rie (např. tiskárna), registraci do-
mény, vytvoření webové stránky 
či služby a tvorbu propagačních 
materiálů a orientačních ukaza-
telů.
Minimální výše fi nančních pro-
středků poskytnutých na jeden 
projekt je 10 000 Kč, maximální 
výše příspěvku činí 40 %, maxi-
málně však 80 000 Kč. V rámci 
jednoho kola grantového pro-
gramu může žadatel získat pod-
poru pouze jednoho projektu. 
Minimální podíl příjemce pod-
pory činí 60 % celkových nákla-

dů projektu. Projekt bude zahájen 
po podpisu smlouvy o poskytnu-
tí podpory a ukončen nejpozději 
do 5 měsíců od podpisu smlouvy 
o poskytnutí podpory. Uzávěrka 
příjmu žádostí je 15. 6. 2007.
Podrobnější informace o pro-
gramu a formulář žádosti jsou 
umístěny na internetové adre-
se www.kr-vysocina.cz v rub-
rice Fond Vysočiny (http:
//extranet.kr-vysocina.cz/fv/) 
nebo jsou k vyzvednutí na adre-
se: Krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor informatiky, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava. 
 Martina Rojková, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 34, e-mail: 
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Termíny jednání Rady kraje Vysočina
Rada kraje č. 20/2006 – 12. června 2007
Rada kraje č. 21/2006 – 19. června 2007
Rada kraje č. 22/2006 – 10. července 2007
Rada kraje č. 23/2006 – 24. července 2007
Rada kraje č. 24/2006 –  7. srpna 2007
Rada kraje č. 25/2006 – 21. srpna 2007
Rada kraje č. 26/2006 –  4. září 2007
Rada kraje č. 27/2006 – 11. září 2007
Rada kraje č. 28/2006 – 25. září 2007
Rada kraje č. 29/2006 –  2. října 2007
Rada kraje č. 30/2006 –  9. října 2007
Rada kraje č. 31/2006 – 16. října 2007
Rada kraje č. 32/2006 – 23. října 2007
Rada kraje č. 33/2006 – 30. října 2007
Rada kraje č. 34/2006 – 13. listopadu 2007
Rada kraje č. 35/2006 – 20. listopadu 2007
Rada kraje č. 36/2006 – 27. listopadu 2007
Rada kraje č. 37/2006 –  4. prosince 2007
Rada kraje č. 38/2006 – 11. prosince 2007

Termíny jednání Zastupitelstva kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 5/2007 – 18. září 2007 
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 6/2007 – 6. listopadu 2007
Zastupitelstvo kraje Vysočina č. 7/2007 – 18. prosince 2007

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

Informace


