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Vyhlášení výzvy na předkládání projektů
do OP „Životní prostředí“
Finanční pomoc z Evropské
unie na nápravu našeho těžce zkoušeného životního prostředí začne proudit do České
republiky tento rok, a to hned
v miliardách. První výzvu
pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního
programu
„Životní prostředí“ vyhlásilo
dne 29. června 2007 Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí České republiky.
Žádosti o podporu bude možno podávat od 3. září 2007
do 26. října 2007, a to na opatření všech prioritních os vyjma
prioritní osy 5 „Omezování
průmyslového znečištění a environmentálních rizik“ a prioritní osy 6 „Zlepšování stavu
přírody a krajiny“.
Pokyny k podání žádosti
jsou zveřejněny na stránkách

www.opzp.cz. Vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí se předpokládá na podzim letošního
roku. Každý následující rok
plánovacího období 2007–2013
by potom mělo být vyhlášeno
celé portfolio investičních záměrů z OP „Životní prostředí“:
plánuje se, že se tak stane ve dvou
výzvách k předkládání žádostí.
Oproti OP „Infrastruktura“
jsou pro potenciální žadatele
připravena příjemná překvapení, z nichž nejdůležitějším
je průběžné financování projektů formou úhrady neuhrazených faktur se splatností
60 dnů a příjem žádostí přímo v regionech. Pro předložení žádosti stačí územní
rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., v případě stavebních investic na stavbu
v celém rozsahu s potvrzením
nabytí právní moci.

Zprostředkujícím
subjektem a platební jednotkou
je Státní fond životního prostředí (SFŽP), jehož krajská
pracoviště budou nově přijímat žádosti. Pro kraj Vysočina
sídlí odloučené pracoviště SFŽP
v Jihlavě, Havlíčkova 111, 586 02
Jihlava, tel.: 567 213 855, mobil
na Ing. J. Pavlase: 723 010 065,
e-mail: jpavlas@sfzp.cz.
Podrobné podmínky pro získání podpory jsou k dispozici
na internetových stránkách
OP ŽP www.opzp.cz, SFŽP
www.sfzp.cz nebo Ministerstva
životního prostředí České republiky www.env.cz v implementačním dokumentu Operačního
programu „Životní prostředí“
a ve Směrnici MŽP č. 7/2007.
 Marek Brom, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství,
telefon: 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz

Obce a kraje postižené živelní pohromou
mohou stále žádat MMR o podporu
Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje obce a kraje,
které utrpěly škody na svém
majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce,
že na obnovu svého majetku
mohou stále požádat o podporu MMR. Finanční pomoc
obcím a krajům ze státního
programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou
pohromou“ byla nastartována 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, například
orkánu, lokální povodně, sesuvu půdy, které nastaly v roce 2007.
Termín příjmu žádostí nebyl
dosud ukončen. K dnešnímu
dni bylo přijato celkem 112 žádostí, z nichž 40 žádostí již bylo
schváleno k podpoře a 13 žá-

dostí zamítnuto pro nesplnění
podmínek programu. Další žádosti jsou připraveny pro jednání hodnotitelské komise.
Podpora se poskytuje ve formě
investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na
rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku obcí
poškozeného živelní či jinou
pohromou, popřípadě na pořízení nového majetku se stejnou
funkcí, kterou plnil majetek
zničený pohromou (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní
stavby a zařízení včetně staveb
a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen
na podporu obnovy bytového
fondu ve vlastnictví obcí.
Žadatel o poskytnutí dotace
zašle Ministerstvu pro míst-

ní rozvoj vyplněný formulář
Žádosti o poskytnutí dotace
z programu „Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou“, který najde
na našich internetových stránkách: www.mmr.cz/index.php?
show=001024003013005.
V návaznosti na rozhodnutí
ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené
akce nebo projekty zveřejněny na internetových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj
(www.mmr.cz ) a písemnou formou budou účastníci programu
vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz
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Základní informace o školním roce 2007/2008.
Vyučování ve školním roce 2007/2008 bude zahájeno v pondělí 3. září 2007. Do lavic základních škol v kraji Vysočina usedne 47 500 žáků. Střední školy bude na Vysočině navštěvovat
27 000 žáků a 1 000 studentů nastoupí do vyšších odborných
škol. Předškolního vzdělávání v mateřských školách se zúčastní 14 600 dětí. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008 a školní rok skončí v pátek 27. června 2008. Podzimní
prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 25.–26. října 2007. Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22. prosince 2007 a vyučování bude opět zahájeno ve čtvrtek 3. ledna 2008. Pololetní
prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008. Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny v termínu 10.–16. března 2008. Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek a pátek 20.–21. března 2008. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v období 15. 1.–15. 2. 2008. Přijímací
zkoušky na střední školy se uskuteční 21. 4. 2008. Do oborů středních škol s talentovými zkouškami bude přijímací řízení 14. 1. 2008.
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno
365 mateřských škol
268 základních škol (z toho 131 úplných, 117 málotřídních
a 20 „speciálních“ škol)
65 středních škol (z toho 48 škol zřizovaných krajem a 17 škol
jiných zřizovatelů)
12 vyšších odborných škol (z toho 11 zřizovaných krajem,
1 soukromá)
25 základních uměleckých škol (z toho zřizovaných obcí 17,
krajem 7 a 1 soukromá)
20 domů dětí a mládeže (z toho zřizovaných obcí 10, krajem
8 a 2 jiným zřizovatelem)
Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2007 celkem 99 škol a školských
zařízení.
Od 3. září 2007 začínají základní školy vyučovat v prvních a šestých ročnících a gymnázia v prvních ročnících osmiletého gymnázia podle nových školních vzdělávacích programů.

Některé očekávané změny na krajských školách:
1) 30. 6. 2007 došlo k ukončení činnosti Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 (souvisí s transformací na Vysokou školu polytechnickou Jihlava).
2) K 31. 8. 2007 uzavírá Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč
stravovací zařízení v budově na náměstí Zachariáše z Hradce.
Stravování je zabezpečeno v budově gymnázia.
3) Od 3. 9. 2007 přesouvá ZUŠ Ledeč nad Sázavou část výuky
do uvolněných prostor budovy Gymnázia, VOŠ a SOŠ Ledeč
nad Sázavou. Dochází k opuštění výukových prostor v obci
Kamenná Lhota.
4) K 30. 9. 2007 dojde k ukončení činnosti Domova mládeže SPŠ
stavební Jihlava na ulici Věžní. Činnost bude zajištěna jinými
ubytovacími zařízeními v Jihlavě.
5) K 1. 1. 2008 dojde ke sloučení Domova mládeže, Pelhřimov,
Friedova 1464, se Střední školou Pelhřimov. Současně dochází
k uzavření původního Domova mládeže SŠ Pelhřimov na ulici
U Agrostroje.
6) K. 1. 1. 2008 dojde ke sloučení dvou dříve speciálních škol
v Třebíči. Jedná se o ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22, a ZŠ
Třebíč, 9. května 3.
7) K. 1. 1. 2008 DDM Světlá nad Sázavou mění zřizovatele (místo kraje bude zřizován městem Světlá nad Sázavou).
Některé změny na obecních školách:
1) Sloučení ZŠ Jihlava, Jarní 22, s ZŠ Jihlava Rošického 2.
2) Zrušení II. stupně základní školy na ZŠ a MŠ Rovečné (okr.
Žďár n. S.).
3) Zrušení malotřídní základní školy ZŠ Sedletín (okr. Havlíčkův
Brod).
4) Přestěhování II. stupně základní školy v obci Sádek do ZŠ
Čáslavice (okr. Třebíč, organizační změna).
 Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail: ludvik.z@kr-vysocina.cz

Lékařská pohotovost v novém roce
Od 1. ledna 2008 čeká kraj Vysočina modernizace lékařských
pohotovostních služeb. Bude maximálně posílen ten druh služby, na kterém skutečně často závisí záchrana lidských životů.
Jde o služby rychlé lékařské pomoci a záchranné zdravotnické
služby, která je v našem kraji plně funkčně napojena na integrovaný záchranný systém. Péče o životy občanů bude zlepšena,
občané by si však měli zvyknout při nemocech a stavech, které snesou odkladu, počkat na „svého“ lékaře a jeho ordinační
dobu. Ve skutečně naléhavých případech bude lékařská pohotovost zajištěna i nadále, a to za finanční podpory kraje, v nemocnicích okresních měst. Tím, že pohotovostní ambulance
budou přímo v nemocnicích, dojde ke zvýšení odborné péče, neboť bude možnost zajistit hned všechna odborná vyšetření.
Od 1. ledna 2008 lze lékařskou pohotovost (lékařskou službu
první pomoci – LSPP) vyhledat v Nemocnici Jihlava, v Nemocnici Havlíčkův Brod, v Nemocnici Pelhřimov, v Nemocnici Třebíč a v Nemocnici Nové Město na Moravě.
Zdravotnická záchranná služba bude i nadále k akutním případům vyjíždět ze středisek v Jihlavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíčí, Telči, Počátkách, Pacově, Moravských Budějovicích,
Náměšti nad Oslavou, Novém Městě na Moravě, Velkém Meziří-

čí, Žďáru nad Sázavou, Bystříci nad Pernštejnem, Ledči nad Sázavou, Chotěboři a Humpolci.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 26. 6. 2007
přijalo usnesení č. 0287/04/2007/ZK, kterým schvaluje
– posílení výkonu zdravotnické záchranné služby v Ledči nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou a Chotěboři na úrovni RLP
– zabezpečení výkonu LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou
– s účinností od 1. 1. 2008 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé, jednoho
střediska LSPP pro děti a dorost a LSPP stomatologické v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice zřizované krajem.
Své dotazy týkající se chodu lékařské pohotovosti (LSPP) v kraji Vysočina můžete zasílat na e-mailovou adresu lspp@kr-vysocina.cz,
odpověď vám bude v co nejkratším termínu odeslána zpět.
Nejčastější dotazy budou včetně odpovědí zveřejněny ve Zpravodaji.
 J itka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Týden vzdělávání dospělých
V týdnu od 10. do 14. září 2007 zaplní náměstí okresních měst kraje Vysočina akce zaměřená na vzdělávání
dospělých osob. Pod názvem „Týdny
vzdělávání dospělých“ budou všem,
kteří již dávno opustili školní lavice,
nabídnuty další vzdělávací aktivity
dostupné v našem kraji.
Jednoduše lze veškeré aktivity rozdělit do dvou částí. První organizátoři pracovně nazvali Akce POD STŘECHOU. Půjde vesměs
o sérii odborných přednášek věnujících se problematice profesního vzdělávání. Druhou, a podstatně rozsáhlejší aktivitou budou Akce POD STANEM. Každý den bude věnován jednomu
městu kraje Vysočina, kde bude stát velký stan, ve kterém budou
probíhat interaktivní prezentace pro veřejnost. Prostor ke svému
představení tak dostanou firmy poskytující vzdělávání dospělých
a významní zaměstnavatelé daného regionu. Během týdne Akce
POD STANEM vystřídá všechna okresní města kraje. Startuje

se 10. září na jihlavském náměstí a poté bude následovat Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a 14. září bude celý „Týden vzdělávání dospělých“ ukončen ve Žďáře nad Sázavou.
Program bude vždy začínat v 10 hodin. Dopoledne bude cíleně věnováno převážně žákům posledních ročníků středních
škol, během kterého je seznámíme nejen s možnostmi dalšího profesního růstu, ale budou prezentovány i reálné cesty,
jak si najít práci.
Odpoledne bude věnováno již přímo dospělým. Součástí stanu bude prostor na promítání prezentací a malé stánky, u nichž
budou přítomni vzdělavatelé a regionální zaměstnavatelé. Návštěvník tedy bude mít možnost osobně nasbírat velké množství
informací, případně si odnést i konkrétní nabídku kurzů či nové
pracovní nabídky.
Podrobnější informace o programu naleznete na www.bitcz.cz
a www.kr-vysocina.cz.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
aneb Pojďte pod stan pro rady

KDY?
10. září – Jihlava, 11. září – Havlíčkův Brod, 12. září – Pelhřimov, 13. září – Třebíč, 14. září – Žďár nad Sázavou
KDE?
Stany na centrálních náměstích okresních měst kraje Vysočina

V KOLIK?
10.00–17.00 hod.

Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy v I. pololetí 2007
V průběhu I. pololetí 2007
poskytl Krajský úřad kraje Vysočina podle zákona
č. 115/ 2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon
o náhradách škod), náhradu
škody celkem 53 žadatelům
v částce 1 671 017,07 Kč. Z toho náhrada škody způsobená
kormoránem velkým byla poskytnuta 7 poškozeným subjektům v částce 984 748,07 Kč,
náhrada škody způsobená
vydrou říční byla poskytnuta 46 poškozeným v částce
686 269,00 Kč.
Všechny žádosti byly vyřízeny kladně a náhrada škody byla
poskytnuta všem žadatelům.
U tří žadatelů však krajský
úřad neuznal škodu v požadované výši a náhradu škody sní-

žil. U jedné žádosti o náhradu
škody způsobené kormoránem
velkým byla původně požadovaná částka snížena z toho důvodu, že se rozcházely údaje
o počtu kormoránů uváděných
rybáři a počtu vycházejícího
z monitoringu, který si zajistil krajský úřad na některých
vybraných rybnících na území
kraje Vysočina. U jedné žádosti o náhradu škody způsobené
vydrou říční byla požadovaná
výše snížena o škodu na jednom
z předmětných rybníků z důvodu nedoložení práva k hospodaření na něm. U jednoho
rybářského subjektu musela
být požadovaná náhrada škody
způsobená vydrou říční snížena, protože bylo žádáno o škodu
i na rybnících, které byly v období, za nějž byla náhrada škody požadována, vypuštěny.

Mírná zima 2006/2007 způsobila, že rybníky na Vysočině
nezamrzly, a staly se tak dostupnou potravní nabídkou pro
kormorány. Z telefonických
dotazů rybářů počátkem jara
2007 krajský úřad předpokládal velký nárůst počtu žádostí o náhradu škody způsobené
kormoránem velkým. Nárůst
skutečně nastal, ale byl menší,
než se původně předpokládalo.
V tabulce, kterou je možné nalézt na níže uvedeném odkaze,
není navýšení počtu žadatelů
patrný, protože čísla vypovídají o počtu žádostí, které byly
vyřízeny do konce I. pololetí 2007. Neobsahují proto ještě žádosti, jež byly za zimní
měsíce vyřízeny až po jeho
ukončení. Navýšení počtu žádostí o náhradu škody způsobené kormoránem velkým

za celé období zimy bude vyšší
o 2–3 žádosti.
Bližší informace k počtu vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou
říční a kormoránem velkým
od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2007,
případně postupu při vyřizování žádosti, jsou k dispozici na internetové adrese
www.kr-vysocina.cz/vismo/do
kumenty2.asp?u=450008&id_
org=450008&id=1146113&p1
=0&p2=&p3= nebo na internetových stránkách Analytické
a statistické služby http://
analytika.kr-vysocina.cz > Dotace v rámci státní správy. Více
informací vám poskytne.
 Martina Kratochvílová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
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Ekoinfocentrum
pomáhá obcím
Z uspořádaných seminářů
a poradenských služeb EAV
(Energetická agentura Vysočiny) a Ekowattu (poradenská
společnost v oblasti energetiky) jsme zjistili, že stále ještě mnohé obce nevědí
o možnostech získání energetických úspor v obecních
budovách, systémech zajišťujících soběstačnost obce
a poradenství v tomto směru,
které je zdarma a jehož součástí je i poradenství v oblasti získání dotací.
Proto chcete-li vědět, jak snížit spotřeby energií u obecních
budov, jaký zvolit postup, případně jakou cestou by se vaše obec mohla stát v energiích
soběstačnou a ziskovou, nebo
odkud získat dotace, nabízíme
vám konzultační den a následné osobní konzultace zdarma.
Součástí je i exkurze do soběstačné vesnice Kněžice

na Nymbursku – přednostně
pro účastníky konzultací.
Konzultace pro vás uspořádáme před říjnovými svátky a exkurzi začátkem listopadu.
Místo konání zvolíme podle
počtu převažujících účastníků.
Obě akce budou pouze pro přihlášené.
Proto se, máte-li zájem, informujte na adrese:
Ekoinfocentrum, Nám. Svobody, 586 01 Jihlava e-mail:
ekoinfo@centrum.cz, telefon:
721 862 692
Akci je podpořena ze Zelené
energie ČEZ, což jsou peníze
z obnovitelných zdrojů, jež bychom do nich rádi opět pomohli investovat.
 Dana Kratochvílová, odbor
regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Informace

Organizační změna
krajského úřadu
Na základě výsledků a doporučení organizačně procesního auditu dojde ve struktuře
Krajského úřadu kraje Vysočina k několika organizačním změnám, které budou
realizovány v průběhu měsíce září. Tyto změny se projeví v „zasedacím pořádku“
zaměstnanců těchto odborů: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor
majetkový, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu a odbor
regionálního rozvoje. Nej-

významnější změna se týká
umístění odboru školství,
mládeže a sportu, který
bude celý přemístěn na pracoviště Tolstého 15 v Jihlavě. Ostatní odbory zůstávají
umístěny na svých stávajících
pracovištích. Aktuální telefonní spojení bude k dispozici
na stránkách kraje Vysočina.
 Ivana Šmídová, oddělení organizační a hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail:
smidova.i@kr-vysocina.cz
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Také máte ve svém městě
turistické informační centrum?
Pokud ano a jste jeho zřizovateli, tak právě pro vás jsme ve spolupráci s Asociací turistických a informačních center České republiky (A. T. I. C. ČR) připravili následující řádky. Sami můžete
posoudit, do jaké míry váš úřad přispívá ke zvyšování kvality služeb poskytovaných v turistickém informačním centru (dále jen
„IC“) a k rozvoji cestovního ruchu ve vašem městě, obci či oblasti.
Sedm kroků ke zlepšení služeb v IC a ke zvyšování spokojenosti návštěvníků:
1. Spolupracujte s pracovníky IC na projektech, které zasahují do oblasti cestovního ruchu. Přizvěte je k vytváření obsahu
i formy propagačních materiálů nebo je jejich tvorbou přímo
pověřte. Konzultujte s pracovníky IC prezentaci turistické nabídky města v tisku. Díky své každodenní práci velice dobře
znají potřeby turistů.
2. Berte pracovníky IC jako své rovnocenné partnery a využijte jejich postřehy. Nepodceňujte připomínky pracovníků
IC k některým službám v oblasti cestovního ruchu ve městě,
jako je například provozní doba veřejných toalet, nepřehledné
označení příjezdu a přístupu k IC, nedostatek parkovacích míst
apod.
3. Podporujte komunikaci a spolupráci IC s dalšími subjekty,
které ve městě působí v oblasti cestovního ruchu. Umožněte pracovníkům IC pravidelně si vyměňovat zkušenosti s kolegy z jiných IC. Podporujte pracovníky IC v jejich jazykovém
vzdělávání.
4. Umožněte IC využívat v hlavní sezoně brigádníky, jež si pracovníci IC sami vyberou. Nesnažte se zvýšené nároky na letní
provoz IC uspokojovat krátkodobými stážemi studentů: výrazně tak klesá kvalita poskytovaných služeb.
5. Vybavte IC moderní technikou a rychlým přístupem k internetu. Zvažte možnost umístit IC do bezbariérových prostor v centru města, a to se samostatným vstupem přímo z ulice.
6. Vytvořte IC takové podmínky, které umožní poskytovat návštěvníkům zdarma jednoduché barevné letáky s plánkem
města a základními informacemi.
7. Seznamte se s rozsahem činnosti IC, jež není na první pohled
vidět. Poskytované informace je třeba nejdříve získat, vyhodnotit, zaznamenat a poté stále aktualizovat. Nepřesouvejte
na IC další služby poskytované veřejnosti, aniž byste IC personálně posílili. Jedná se například o vybírání místních poplatků,
ověřování listin, vydávání místních novin apod. Zhorší se tím
kvalita služeb, které jsou poskytovány turistům.
Pozastavili jste se nad některými body? Připadají vám naprosto samozřejmé, či naopak se vám zdají zcela zbytečné? Všechny
pocházejí z připomínek a zkušeností pracovníků našich turistických infocenter.
A. T. I. C. ČR je profesní sdružení turistických informačních
center v České republice. V současnosti má sdružení 165 členů z řad městských i soukromých informačních center. Více
informací o činnosti sdružení i kontakty na jeho členy najdete
na www.aticcr.cz.
 Ivana Mahelová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 533, e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz
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Už jen dva roky do konce
Radonového programu ČR
Na základě usnesení vlády ČR
č. 538 z 31. 5. 1999 o Radonovém programu České republiky
uložila vláda předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zajišťovat od 1. 1. 2000
průběžné plnění úkolů Radonového programu ČR s cílem tento
program ukončit do roku 2009.
Jeho výhody
Bezplatné měření radonu v bytech a rodinných domcích, MŠ,
ZŠ a budovách veřejného zájmu (DD, DPS apod.) včetně
dokončených novostaveb.
Státní nevratná dotace občanům na protiradonová opatření
v bytech, rodinných domcích
ve výši 150 tis. Kč/byt, dále
v MŠ, ZŠ, budovách veřejného
zájmu (DD, DPS apod.) v plné
rozpočtované výši.
Státní nevratná dotace pro
obce na odradonování veřejných vodovodů v plné rozpočtované výši, řádově cca 2 mil.
Kč na vodovod.
Bezplatná pomoc kraje občanům i obcím při zabezpečení
státní dotace.
Radonový program ČR v našem kraji
Dosud bylo proměřeno 95 %
bytových objektů s předpokladem nadměrného výskytu radonu. Ozdraveno 596 bytů,
45 MŠ a ZŠ, 118 veřejných
vodovodů celkovým nákladem 111,0 mil. Kč. V evidenci kraje Vysočina zůstává
na 350 převážně bytových
objektů s nadměrným výskytem radonu v průměru
1 000 Bq/m3 (mezní hodnota
je 400 Bq/m3) s možností získání státní dotace na protiradonová opatření – nemusí jít
o zásah do obytných místností. Lokality, kterých se to týká:
okres Havlíčkův Brod: Lipnice n. S., Kouty; okres Jihlava:
Batelov, Janštejn, Lhotka, Mrákotín; okres Pelhřimov: Častrov, Hojanovice, Koberovice,
Nový Rychnov, Počátky, Těše-
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nov, Ústrašín, Miletín; okres
Třebíč: Benetice, Budišov,
Čikov, Jesenice, Klučov, Kojetice, Mihoukovice, Nárameč,
Okřešice, Přeckov, Pyšel, Rudíkov, Smrk, Svatoslav, Tasov,
Trnava, Třebíč, Vaněč, Věstoňovice, Vladislav; okres Žďár
nad Sázavou: Dolní Heřmanice, Chlumek, Lavičky, Měřín,
Nedvědice, Oslavička, Stránecká Zhoř, Šeborov, Uhřínov, Věchnov, Velká Losenice.
Bližší informace na kontaktní
adrese níže.
Výhled po roce 2009
Státní úřad pro jadernou bezpečnost po roce 2009 přepokládá útlum Radonového
programu ČR. Jednou z alternativ je prosazení do legislativy nařizování provedení
protiradonových ozdravných
opatření (POO) majitelům postižených objektů, a to pod
sankcí, ovšem již bez státní dotace – tedy výhradně na jejich
vlastní náklady, přičemž reálné
náklady na POO mohou být řádově 300 a více tis. Kč/byt.
Smysluplnost
Dle materiálu Státního ústavu radiační ochrany je v relativním onemocnění rakovinou
plic v rámci ČR na 1. místě
kraj Vysočina a v něm pak podle pořadí okresy Třebíč, Žďár
n.S., Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava, přičemž v republice ročně zbytečně zemře
na rakovinu plic způsobenou
ozářením z radonu cca 900 lidí,
a tedy za každých deset hodin
jeden člověk. Další informace
na ww.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů krajského úřadu
> Odbor životního prostředí
> Radon > Aktuální informace
> Radonové nebezpečí trvá.
Majitelé postižených objektů mají možnost sobě nebo
svým dětem ušetřit v budoucnu nemalé finanční prostředky
na realizaci protiradonových
ozdravných opatření.

V případě ozdraveného objektu možno požadovat při
jeho prodeji 100 % kupní ceny, v opačném případě
je podle dosavadních zkušeností nutno počítat se snížením
kupní ceny o cca 20–30 %.
Na závěr
I když kraj Vysočina má zájem na udržitelnosti zdravého kraje a jeho obyvatel,
do které patří i snižování radiační zátěže obyvatel, a bude
se snažit tuto problematiku
řešit a občanům pomáhat,
přesto v současnosti považuje za smysluplné v maximální míře do roku 2009
využít nabídku státní dotace v rámci stávajícího Rado-

nového programu ČR. Proto
vyzývá starosty výše vyjmenovaných obcí, aby se obrátili na kraj Vysočina (kontaktní
adresa níže) za účelem získání konkrétních seznamů postižených objektů (citlivé údaje)
s cílem na výše uvedenou skutečnost upozornit jejich majitele, kteří se mohou v případě
jejich zájmu obrátit sami přímo
na kontaktní adresu s požadavkem na zabezpečení státní dotace. Více informací vám
může poskytnout:
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu ředitele
a krajského živnostenského
úřadu

Dotazy ke správnímu řádu
13. část

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po prázdninové odmlce opět přinášíme několik čerstvých stanovisek, ke kterým jsme dospěli při řešení konkrétních případů. Jde
o závěry zatím neprověřené soudní praxí, nicméně dnes i do budoucna konstantně uplatňované krajským úřadem v rámci odvolacího řízení (o případné změně uvedených názorů vás budeme
samozřejmě na stránkách Zpravodaje informovat).
I tentokrát bych ráda upozornila na některá sporná místa správního řízení a naznačila odpovídající možná východiska.
Problém první: Vztah doručování (podle §19 an. SprŘ) a dožádání (podle §13 SprŘ)
Konkrétní otázka zní, zda může věcně a místně příslušný správní
orgán dožádat usnesením jiný správní orgán o provedení doručení písemnosti.
Podle ustanovení §13 SprŘ Příslušný správní orgán může usnesením dožádat podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný
věcně příslušný správní orgán o provedení úkonu, který by sám
mohl provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohl provést vůbec.
Vyjdeme-li ze skutečnosti, že doručování bez pochyb je úkonem správního orgánu, mohli bychom při „izolovaném“ výkladu
§13 SprŘ dospět k závěru, že lze doručovat „dožádaným“ orgánem. Jednotlivá ustanovení správního řádu však nelze vykládat a aplikovat izolovaně od jiných ustanovení, v tomto případě
§13 SprŘ od §19 an. SprŘ.
Ustanovení §19 an. SprŘ upravující doručování jsou jednoznačně speciální úpravou ve vztahu k §13 SprŘ upravujícímu dožádání.
Tato zvláštní úprava (§19 an.) vylučuje použití úpravy obecné (§13):
Východisko: Při doručování písemností ve správním řízení
(pokračování na další straně)

číslo 9/2007
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nelze uplatnit institut dožádání podle §13 SprŘ, ale je třeba
použít speciální ustanovení §19 an. SprŘ.
Z toho vyplývá, že písemnost doručuje vždy ten správní orgán, který ji vyhotovil, a může k tomu využít pouze nástroje
uvedené v §19–§26 SprŘ.
Problém druhý: Forma rozhodnutí o námitce podjatosti
v řízeních, která nebyla pravomocně skončena před účinností
„nového“ správního řádu (vztah ustanovení §179 odst. 1 SprŘ
a ustanovení §181 SprŘ)
Konkrétní otázka zní, zda má správní orgán o námitce podjatosti
v řízeních neskončených před 1. 1. 2006 rozhodnout „rozhodnutím“, či „usnesením“.
Při důsledném respektování ustanovení §179 odst. 1, správní orgán
dokončí řízení podle dosavadních předpisů, tzn. dokončí řízení
podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (starý správní řád).
Starý správní řád nezná a neupravuje formu usnesení a o všech
otázkách (včetně procesních) se podle něj rozhoduje rozhodnutím,
proto správní orgán o námitce rozhodne rozhodnutím.
Možným průlomem do pravidla uvedeného v §179 odst. 1 SprŘ
(řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto
zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů) se jeví §181 téhož zákona. Ten totiž uvádí, že: Stanoví-li dosavadní právní předpisy, že se v případech, v nichž správní orgány rozhodují podle
tohoto zákona usnesením, vydává rozhodnutí, vydávají správní
orgány usnesení podle tohoto zákona. Připustíme-li, že i starý

správní řád je dosavadním právním předpisem, nabízí se výklad,
že ustanovení §181 je speciální právní úpravou ve vztahu k úpravě
uvedené v ustanovení §179 odst. 1. Takový výklad by nás dovedl
k závěru rozhodnout o shora uvedené námitce nikoli rozhodnutím, ale usnesením.
Uvedená interpretace je však podle většinového názoru odborné
veřejnosti zbytečně restriktivní a směřuje proti záměru zákonodárce, respektive proti účelu zákona, kterým je dokončit řízení,
jež nebyla pravomocně skončena před účinností nového správního řádu, podle starého správního řádu.
Východisko: Řízení, která nebyla pravomocně skončena před
účinností nového správního řádu, tedy správní orgán dokončí
podle „starého“ správního řádu, jejž využije jako komplexní
úpravu bez jakýchkoli výjimek.
Tímto stanoviskem současně reaguji na často kladený dotaz, zda
lze při postupu podle §179 odst. 1 využít některé instituty nového
správního řádu – zejména opatření proti nečinnosti či stížnost.
S ohledem na princip využívání jediné komplexní úpravy správního řízení (stará nebo nová), je vyloučena možnost vybírat a využívat v „dobíhajících“ řízeních instituty zavedené teprve novým
správním řádem.
Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: sarapatkova.e@kr-vysocina.cz

Města a městyse na Vysočině
Města a městyse v kraji
Vysočina

Na Vysočině existuje celkem
34 měst, v nichž žijí téměř
tři pětiny obyvatel kraje.
Celkem čerstvou záležitostí
je jmenování Červené Řečice
na
Pelhřimovsku
městem
v dubnu 2007. Díky novele
zákona o obcích se dnes některé
obce označují titulem městys.
Na navrácení statutu městys
mají nárok pouze ty obce, které
toto označení užívaly před
17. květnem 1954, což je den
účinnosti zákona č. 13/1954
Sb., o národních výborech.
V kraji Vysočina zatím existuje
33 městysů, přičemž 19 dalších
obcí by mohlo statutu městyse
dosáhnout, pakliže by si o něj
zažádaly.
Souhrnné údaje za města a městyse v kraji Vysočina
Počet
Města
Městyse

34
33

Počet obyvatel
(k 1. 1. 2007)
299 589
37 533

Podíl na počtu
obyvatel kraje (%)
58,6
7,3

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

Zdroj dat: ČSÚ, 2007
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Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědelství

Kraj Vysočina první mezi regiony Evropské unie
Dne 24. července 2007 byly Evropskou komisí schváleny kompletní „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití“ (dále jen „zásady“). V rámci schválených
zásad podléhají notifikační povinnosti opatření na podporu propagace a reklamy na zemědělské produkty a podpora výzkumu
a vývoje. Formou „blokové výjimky“ lze oznamovat opatření
na podporu investic v zemědělských podnicích, investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů
na trh a poskytování technické podpory v odvětví zemědělství.
Schválení úplných zásad předcházel rok trpělivého vysvětlování a úprav předkládaných materiálů pracovníky odboru
lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Složitost procesu podtrhuje ještě fakt, že končilo plánovací období 2004–2006
a na přelomu roku 2006/2007 byly schváleny nové právní předpisy týkající se oznamovacích povinnostípro nové veřejné podpory v zemích EU.
Kraj Vysočina dokázal jako první region v rámci zemí EU notifikovat opatření v oblasti zemědělského výzkumu a vývoje a zároveň jako první notifikovat regionální podpory do zemědělství
v rámci České republiky. Kraj naproti tomu musel ustoupit od své

představy podporovat propagaci zemědělských produktů z Vysočiny. Podle Evropské komise nesmí propagace nebo reklama,
podporovaná z veřejných prostředků, upřednostňovat regionální nebo národní původ zemědělských produktů, a to ani slovně,
ani symboly.
V měsících srpen a září bude tento ucelený program podpory
zemědělství v kraji Vysočina představen pracovníky OLVHZ
voleným představitelům kraje, přičemž vypsání výzvy se předpokládá následně v měsících září až říjen. Finanční podpora
by měla v letošním roce plynout na investiční záměr orientovaný na podporu včelařů v jejich snaze obnovit práci s mládeží a v dalších letech bude možné podpořit malé podniky
a mikropodniky v neprávem opomíjených marginálních oblastech zemědělství.
Lze doufat (a na základě úzkého kontaktu se zemědělskými
producenty to můžeme říci), že na konci „hory popsaných papírů“ uvidíme úspěšně realizované projekty v sektoru zemědělství v kraji Vysočina.
 Marek Brom, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
telefon: 564 602 208, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

Prezident republiky na Vysočině
Ve dnech 11. až 13. září 2007 bude v našem kraji pobývat prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií. Před třemi lety
při své první návštěvě Vysočiny vyslovil prezident přání, že v budoucnu by se rád zastavil i v dalších městech a obcích našeho kraje. Během připravované třídenní návštěvy bude prezidentský pár
hostem celkem na deseti místech Vysočiny.
Program návštěvy prezidenta České republiky Václava Klause
s chotí na Vysočině:
11. září 2007
9.30 hod. Jihlava, sídlo kraje Vysočina, oficiální zahájení návštěvy prezidenta ČR s chotí na Vysočině
10.00 hod. Jihlava, Český rozhlas Region, přímý přenos rozhovoru s prezidentem ČR mohou občané slyšet na frekvenci 87,9 MHz (FM) nebo 90,1 MHz (FM).
11.35 hod. Jihlava, Masarykovo náměstí, autogramiáda a setkání
s občany
15.20 hod. Polná, Husovo náměstí, autogramiáda a setkání s občany
16.25 hod. Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí, autogramiáda
a setkání s občany, seznámení se s aktivitami v rámci
akce Týden vzdělávání dospělých
17.15 hod. Havlíčkův Brod, sportovní areál Kotlina, hokejový
zápas žáků a další sportovní aktivity
12. září 2007
9.15 hod. Náměšť nad Oslavou, slavnostní zahájení oficiálního ukončení projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje
(objekt ČOV)
10.20 hod. Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí, autogramiáda a setkání s občany, následuje návštěva Letiště

15.10 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.
20.30 hod.
21.15 hod.

Náměšť nad Oslavou, Livia Klausová navštíví Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování
pro zdravotně postižené v Tasově
Velké Meziříčí, Radnická ulice (Náměstí), autogramiáda a setkání s občany
Jihlava, Horácký zimní stadion, slavnostní zahájení
1. soutěžního utkání sezony HC Dukla Jihlava
Třešť, Zámek, vyhlášení Krajského kola soutěží FIRMA ROKU a Živnostník roku 2007
Třešť, Cihelna, Jazzový koncert skupiny Zatrestband
Petra Píši, široká veřejnost zvána, vstup zdarma
Třešť, Cihelna, autogramiáda

13. září 2007
9.15 hod. Žirovnice, Havlíčkovo náměstí, autogramiáda a setkání s občany
9.55 hod. Kamenice nad Lipou, nádvoří zámku, autogramiáda
11.00 hod. Pacov, náměstí Svobody, autogramiáda
12.05 hod. Humpolec, Horní náměstí, autogramiáda
Program je naplněn zejména setkáními s občany, s představiteli městských a obecních samospráv, se zástupci podnikatelského
sektoru i s reprezentanty dalších profesních a zájmových skupin.
Podrobněji budeme o návštěvě prezidenta republiky na Vysočině
informovat veřejnost během příštích dnů i prostřednictvím sdělovacích prostředků a krajských novin Kraj Vysočina.
 Ladislav Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 338, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz
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Krajské kolo soutěže Vesnice roku

Na fotografii přebírá oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu starostka obce Hluboké paní Marie Svobodová. Cenu
předává náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Marie
Černá, přihlíží Zdena Zemanová z Ministerstva zemědělství, které bylo
garantem této ceny.

Do letošního ročníku soutěže „Vesnice roku“ se celkem přihlásilo 28 obcí z kraje Vysočina. Krajská komise určila vítěze – obec
Studenec z okresu Třebíč, která postoupí do celostátního kola.
Dále byla udělena obcím následující ocenění:
Modrou stuhu za společenský život uděluje komise obci Zárubice (okres Třebíč).
Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Pikárec
(okres Žďár nad Sázavou).

Bílou stuhu za činnost mládeže z rukou radního Jaroslav Huláka převzal
starosta obce Pikárec František Broža.

Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise
obci Veselý Žďár (okres Havlíčkův Brod).
Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu
uděluje komise obci Hluboké (okres Třebíč).
Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Police
(okres Třebíč).
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci
Bory (okres Žďár nad Sázavou).
Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise obci Jiratice
(okres Třebíč).

Krajská komise též rozhodla o udělení následujících čestných
uznání těmto obcím (s výhodou nekrácení dotace POVV):
Čestné uznání za péči o krajinu uděluje komise obci Rapotice
(okres Třebíč).
Čestné uznání za péči o krajinu uděluje komise obci Jiřice (okres
Pelhřimov).
Čestné uznání za udržování veřejných prostranství a kvality
života v obci uděluje komise obci Vilémovice (okres Havlíčkův
Brod).
Čestné uznání za vysokou úroveň školství v obci uděluje komise
obci Myslibořice (okres Třebíč).
Čestné uznání za rozvoj obce uděluje komise obci Křižánky
(okres Žďár nad Sázavou).
Čestné uznání za rozvoj obce uděluje komise obci Bořetín (okres
Pelhřimov).
Více informací o soutěži Vesnice roku získáte na internetových
stránkách www.mmr.cz/index.php?show=001024006000.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Program rozvoje venkova ČR
– vyhlášení prvních výzev pro
malé obce je na dohled
Celkem 242 mil. Kč je pro každý rok připraveno v rámci třetí osy
Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 na podporu projektů
realizovaných na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
v obcích do 500 obyvatel (v případě budování kanalizace a ČOV
pak až do 2 000 obyvatel). Žadatelem mohou být jak samotné
obce, tak i sdružení obcí, zájmová sdružení právnických osob,
církve či neziskové organizace. Podpora bude rozdělena do tří
podopatření řešících například místní komunikace, vodovody,
kanalizace, občanskou vybavenost a služby, spolkové a kulturní
aktivity či revitalizaci památkově chráněných objektů na venkově.
Podpora je určena pro projekty s celkovými náklady již od 50 tis.
Kč, lze však realizovat i mnohem nákladnější projekty v řádu desítek milionu Kč. Předpokládaný termín vyhlášení první výzvy pro
podávaní projektů je přelom září a října letošního roku, na vlastní
podání žádosti pak budou mít žadatelé čtyři týdny. Pro kraj Vysočina a Jihomoravský kraj bude sběr žádostí provádět regionální
pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu, Kotlářská
53, 602 00 Brno.
Nutnou podmínkou pro podání žádosti bude v případě stavebních
výdajů vypořádání vlastnických vztahů, existence projektové dokumentace a stavebního povolení s nabytím právní moci. Uznatelné výdaje projektu začínají datem registrace žádosti, u projektové
dokumentace pak počátkem příslušného kalendářního roku.
Obecná pravidla pro podávání žádostí do Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 a další informace pro žadatele naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz)
> Podpora z EU a národní dotace > EAFRD > Osa III, případně na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu
(www.szif.cz) > PRV/EAFRD.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Jaké byly prázdniny v Regionální radě Jihovýchod?
Horké: pokračuje vyjednávání
s Evropskou komisí o Regionálním operačním programu
Jihovýchod. Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod jako řídicí orgán Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV)
se během června vypořádala
s prvním kolem připomínek,
koncem července obdržela další připomínky, přičemž termín
pro jejich zapracování a odeslání další verze ROP JV Evropské komisi byl 27. srpen.
Důležitou událostí letošního léta z hlediska evropských
fondů bylo dlouho očekávané přijetí Národního strategického referenčního rámce ČR
Evropskou komisí. Slavnostní
ceremoniál se konal v Bruselu 27. července 2007. NSRR
určuje čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti
Evropské unie s cílem zvýšit
konkurenceschopnost
české
ekonomiky a zlepšit kvalitu života obyvatel České republiky.
Jeho přijetí bylo zásadní pro
průběh dalšího vyjednávání
24 operačních programů včetně ROP JV. První výzvy v novém programovacím období
2007–2013 oznámily zatím jen
tři operační programy: „Podnikání a inovace“, „Doprava“
a „Životní prostředí“. Regionální rada Jihovýchod by ráda
naplnila svou optimistickou
verzi a vyhlásila první výzvu
ROP JV v září.
Nejvýznamnější změnou v aktuální verzi dokumentu ROP
JV je nové rozdělení finančních
prostředků. Evropská komise
požadovala od NSRR definici
venkovských oblastí a upřesnění rozdělení plánovaných finančních prostředků na rozvoj
venkova a na rozvoj měst. Regionální rady se shodly na společném postupu a sjednotily
na základě doporučení Evropské komise (dále jen EK) oblasti podpory pro malá města
(5 000–49 999 obyvatel). Nový

návrh ROP JV počítá v prioritní ose 3 Udržitelný rozvoj měst
a venkovských sídel s přesunutím alokace ve výši 2,1 %
z celkového objemu finančních
prostředků ROP JV z oblasti
podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace
venkovských
sídel do oblasti podpory 3.2 Rozvoj
regionálních
středisek s tím, že finanční
alokace na jednoho obyvatele
(65,75 EUR) v oblasti podpory 3.3 zůstane zachována. Oblast podpory 3.3 nově obsahuje
pouze území považovaná v souladu s EK za venkovský prostor, a tedy obce s 501– 4 999
obyvateli. Oblast podpory 3.2
(obce s 5 000–49 999 obyvateli) je v nové verzi programu
rozšířena na 38 měst proti dřívějším devíti. Města nad 50 tisíc obyvatel (Brno a Jihlava)
spadají do oblasti podpory 3.1
Rozvoj urbanizačních center.
S podporou obcí s méně jak
500 obyvateli počítá Evropský
zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EAFRD).
V aktuální verzi ROP JV dochází také k přesunu alokace
ve výši 2 % z celkového objemu finančních prostředků ROP
JV z prioritní osy 1 – Dostupnost dopravy (konkrétně z oblasti podpory 1.1) do prioritní
osy 3 – Udržitelný rozvoj měst
a venkovských sídel, a to konkrétně do oblasti podpory 3.4
Rozvoj regionálních středisek.
Více finančních prostředků tak
mohou čerpat projekty v oblastech vzdělávání, zdravotnictví
a sociální péče.
Dále byla upřesněna kritéria
hodnocení projektů, a to zvláště v oblasti rovných příležitostí, inovativnosti projektu
a dopadech na životní prostředí. Problematika horizontálních priorit (rovné příležitosti
a udržitelný rozvoj) a respektování principu partnerství byly
na základě připomínek EK
posíleny v celé šíři ROP JV.

Výsledky strategického posuzování životního prostředí
(SEA – Strategic Environmental Assessment) jsou přístupné
na www.jihovychod.cz.
V jednotlivých prioritních osách
programu byly doplněny informace týkající
se koordinace
s dalšími programy, což
přispěje nejen
k jasnému vymezení rozhraní,
ale i k posílení synergie mezi
ROP a ostatními programy.
Dále byla akceptována připomínka EK podporovat výstavbu a modernizaci pouze
těch domů pro seniory, kte-

ré jsou ve vlastnictví státních
institucí nebo neziskových
organizací a jsou zaměřené
na osoby s nízkými příjmy.
V problematice brownfields
byly upřesněny možnosti čerpání podpory buď z operačního
programu „Životní prostředí“,
nebo z ROP. V neposlední řadě
bude po schválení metodiky
pro přípravu Integrovaných
plánů rozvoje měst (IPRM) zapracován princip jejich přípravy do ROP JV.
 Milena Marešová, odbor
Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, e-mail:
maresova@jihovychod.cz

POZOR!

Regionální pracoviště Úřadu Regionální rady Jihovýchod,
odbor implementace projektů Jihlava, sídlí od 1. září 2007
na nové adrese: Žižkova 89, 586 01 Jihlava. Nová telefonní
čísla zveřejníme na www.jihovychod.cz.
Kompletní aktuální informace najdete na www.jihovychod.cz.

V roce 2006 Vysočina druhá
ve výrobě elektrické energie
V kraji Vysočina bylo v roce 2006 vyrobeno 14,5 tis. GWh elektrické energie. Mezi kraji ČR zaujímá Vysočina ve výrobě elektřiny druhé místo za Ústeckým krajem, přičemž její podíl na celkové
produkci elektřiny činí 17,2 %.
Podíl krajů na výrobě elektrické energie (brutto) v ČR v roce 2006

Zdroj dat: Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2006. ERÚ Jihlava, 2006
V kraji Vysočina se spotřebovává 30 % zde vyrobené elektrické
energie. Tento fakt je dán přítomností Jaderné elektrárny Dukovany, jejíž strategický význam daleko přesahuje hranice kraje, neboť v současnosti dodává do sítě přibližně 17 % elektrické energie
vyprodukované v České republice.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Vysočina podporuje Místní Agendu 21
Agenda 21 není jenom dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiro roce 1992, ale je i programem, který ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji a usiluje
o hospodářsky prosperující společnost při současném šetrném zacházení s přírodními zdroji a zachování kvalitního životního prostředí. Určitě se shodneme na tom, že aby rozvoj byl udržitelný,
musí být při uspokojování potřeb současné generace respektovány
i potřeby generací budoucích.
Místní Agendu (zkráceně MA 21) chápeme jako pravidla rozvoje
určitého konkrétního místa – obce, města, regionu, která nezohledňují jenom ekonomické, ale i ekologické, sociální a kulturní
kritéria.
Kraj Vysočina se oficiálně k naplňování principů MA 21 přihlásil při svém vstupu do Národní sítě Zdravých měst (NSZM ČR)
v roce 2004. Svým členstvím v této asociaci tak podporuje nejen
vlastní aktivity, ale i aktivity 20 municipalit (měst, obcí a mikroregionů) – realizátorů MA 21 na svém území. Na základě jednání zástupců těchto municipalit, NSZM a Pracovní skupiny pro Zdravý
kraj Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina byly
vytvořeny zásady pro finanční podporu těchto aktivit v kraji Vysočina.
Kraj tak umožní obcím, městům a mikroregionům získat finanční
prostředky například pro zajištění kampaní, soutěží, přípravu
a tisk osvětových a informačních materiálů, přípravu škol a školských zařízení na vstup do sítě Zdravých škol a jejich činnost,

environmentální výchovu a vzdělávání ve školách. Podpora může
být využita i k zapojování veřejnosti a neziskových organizací
do plánování rozvoje, vypracování a aktualizaci strategií, zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě apod.
O dotace mohou žádat municipality z kraje Vysočina, které oficiálně realizují místní Agendu 21 dle platných Kritérií MA 21 a jsou
zaevidovány v databázi MA 21 agentury Ministerstva životního
prostředí Cenia (http://ma21.cenia.cz). Musí minimálně splňovat
kategorii „Zájemci“ a ukazatele 1 a 2 Kategorie „D“.
Vstup do databáze MA 21 i následná podpora kraje Vysočina jsou
neustále otevřené všem obcím, městům a mikroregionům, které
myšlenky MA 21 naplňují v praxi.
Žadatelé mohou během jednoho roku získat podporu maximálně pro tři projekty a maximální výška dotace na jeden projekt
je 60 000 Kč.
Pro rok 2007 byla na podporu a propagaci MA 21 vyčleněna částka 1,5 mil. Kč. Žádosti budou přijímány průběžně do vyčerpání
finančních prostředků.
Zásady Zastupitelstva kraje a informace k podávání žádostí jsou
zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina (Dokumenty
odborů > ORR > Zdravý kraj a MA 21).
 Dana Kratochvílová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Asociace krajů i Svaz měst a obcí chtějí zásadní
změny v rozpočtovém určení daní
Společné jednání Rady Asociace krajů ČR a Předsednictva
Svazu měst a obcí ČR, které
se konalo 20. srpna 2007
v Jihlavě, mělo na programu
pracovní
jednání
ve věci návrhu novely zákona
o rozpočtovém určení daní,
vyjednání výjimky z veřejné
podpory při čerpání finančních
prostředků z fondů EU městy
a obcemi
a
dopracování
metodiky Integrovaných plánů
rozvoje měst.
Ve věci projednávané novely
zákona o rozpočtovém určení
daní se Svaz měst a obcí
ČR shodl s Asociací krajů
ČR na požadavku přesunu
přímých výdajů ve středním
školství do sdílených daní
krajů. „Souhlasíme s tím,
aby do rozpočtového určení
daní krajů přešly peníze
na přímé výdaje na školská
zařízení zřizovaná kraji, církevní

a soukromé školy by i nadále
rozpočtově spadaly pod Ministerstvo školství a obecní
a mateřské školy zůstávají
obcím,“ tlumočil rozhodnutí
Evžen Tošenovský, předseda
AKČR.
Asociace krajů ČR a Svaz měst
a obcí ČR zejména požadují:
– zahrnout do systému sdílených daní ve stejné míře
jako daň z přidané hodnoty
a daně z příjmů také spotřební
a ekologické daně. Bez této
úpravy návrh novely zákona
o rozpočtovém určení daní
nepodpoří
– navýšení podílu obcí a krajů
na sdílených daních, které
bude kompenzovat propad
ve financování obcí v důsledku
zavedení společného zdanění
manželů a v důsledku snížení
sazeb v daňových zákonech,
jež mají být schváleny v rámci
reformy veřejných financí.

Zástupci krajů i měst dnes
označili návrh současné novely
o rozpočtovém určení daní
za „malou novelu“, která
nepředstavuje zásadní řešení,
pouze
nastavuje
vnitřní
přerozdělování
finančních
prostředků mezi velikostními
kategoriemi sídel. Zásadnější
je podle všech zúčastněných
– komplexní „velká novela“,
o které se musí začít intenzivně
jednat a od níž si kraje i obce
slibují
zjednodušení
systému veřejné správy. „Zákon
o rozpočtovém určení daní
musí dýchat, chceme se podílet
na úsporných opatření. Když
stát bude šetřit, obce budou
také šetřit. Pokud stát vybere
vyšší daně nebo zavede nové,
chceme se podílet na nových
ziscích,“ konstatoval Oldřich
Vlasák, předseda SMO ČR.
„Jedná se vlastně ve své
podstatě o dokončení reformy

veřejné
správy
realizací
její třetí fáze, která spočívá
v jasném rozdělení činností
a jejich financování mezi stát,
kraje a obce. Jsme přesvědčeni,
že tím by došlo k úsporám
ve
veřejných
rozpočtech
a zároveň by se výkon veřejné
správy zprůhlednil a přiblížil
občanům,“ poznamenal Miloš
Vystrčil, hejtman Vysočiny.
Pokud se krajům a SMO
nepodaří prosadit společný
návrh novely, využijí kraje
svou pravomoc a předloží
svou vlastní zákonodárnou
iniciativu.
„Budeme
hledat všechny příležitosti, jak
oprávněné zájmy krajů a obcí
prosadit,“ uvedl Petr Bendl,
hejtman Středočeského kraje.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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