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Nabídka spolupráce pro subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu
Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje elektronický katalog nabídky pobytů v Kraji Vysočina pro rok 2014
(www.region-vysocina.cz/pobyty), jehož prostřednictvím bude nabídku platnou pro sezonu
2014 prezentovat na trhu cestovního ruchu.
Tímto se obracíme na všechny subjekty (soukromé, veřejné i neziskové), které mají zpracované produkty/pobyty zahrnující kromě
ubytování i další služby, s nabídkou spoluprá-

ce, jejímž předmětem je bezplatné uvedení ve
výše jmenovaném elektronickém katalogu. Odpovídající podklady pro zařazení do katalogu
je možné zasílat do 1. 12. 2013 výhradně elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu.
Podrobnější informace včetně zpracovaného
vzoru najdete na www.vysocinatourism.cz, kontaktní osobou je Jitka Mattyašovská – telefon:
+420 606 775 428, e-mail: jitka.mattyasovska@
vysocinatourism.cz.
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Nenechávejte předložení podkladů v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny 2013 na poslední chvíli
Velké množství obcí, kterým
byla v letošním roce přiznána
podpora v rámci tohoto programu, dosud nepředložilo
příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností nutné podklady pro takzvanou kontrolu
připravenosti akce. Tato kontrola je zaměřena na upřesnění
rozsahu, charakteru (investice/
neinvestice) a celkových nákladů projektu. Obec musí nejpozději do konce října 2013
na příslušný úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto
doklady:
1) u projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii příslušného povolení

k realizaci stavby dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů nebo dle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), a to ve všech
případech včetně dokladu o nabytí právní moci takového povolení; v případě, že akce
nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby, doloží
obec čestné prohlášení o této
skutečnosti
2) podklady k upřesnění výše
celkových nákladů projektu
(smlouvy s dodavateli, faktury,
objednávky, paragony, cenové
nabídky apod.)

Až po kladném výsledku této
kontroly bude se žadatelem
podepsána smlouva o poskytnutí dotace a dotace bude
následně převedena na účet
obce. V případě nepředložení
těchto dokladů nárok na dotaci zaniká. Vyzýváme obce, aby
předložení těchto podkladů nenechávaly na poslední možný
termín. Závěrem připomínáme, že realizace dotovaných
projektů musí proběhnout do
konce roku 2013.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Novinářská soutěž Péče o naše památky
Územní sdružení Syndikátu novinářů Kraje Vysočina i pro letošní rok vyhlašuje soutěž
s názvem Péče o naše památky. Ta je určena širokému okruhu autorů, kteří v tištěných nebo
elektronických médiích, ale i zápisem do kronik obcí nebo měst představili veřejnosti události nebo postoje lidí týkající se příkladného
vztahu k památkám v Kraji Vysočina.
Připomeňme, že dlouhodobým a prvořadým cílem této autorské soutěže, jejíž 5. ročník letos probíhá, je vedle mediálního
zviditelnění péče o památky především sna-

Komunální odpady v praxi
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ha posílit vztah společnosti ke kulturnímu
dědictví.
Každý autor může soutěž obeslat maximálně třemi
příspěvky, které byly publikovány od začátku června do 16. listopadu 2013. Porotou vybraní tvůrci
budou oceněni v lednu 2014 při setkání hejtmana
Kraje Vysočina s regionálními žurnalisty.
Příspěvky je nutné zaslat v termínu do 22. listopadu 2013 na adresu: Územní sdružení Syndikátu novinářů Vysočina, Humpolecká 648, 580 01
Havlíčkův Brod (kontaktní osoba Jan Kliment,
mobil: 604 364 242).

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
NEPRODEJNÉ
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 17. září 2013
vyhlásilo tři nové grantové programy v rámci Fondu Vysočiny
Níže je uveden výčet připravovaných grantových programů, jejich objem, zaměření,
uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
Pitná voda 2013
– 2 310 000 Kč – program na
podporu realizace opatření
v oblasti zásobování pitnou
vodou (odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství, Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,
zvolanek.r@kr-vysocina.cz;
Martin Drápela, tel. 564 602 207,
drapela.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 11. 11. 2013

Investujme v sociálních službách 2013 – 2 000 000 Kč
– program na podporu nutného investičního vybavení
či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby
(odbor sociálních věcí, Olga
Tvarůžková, tel.: 564 602 833,
tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 10. 2013

Podporujeme prorodinnou
a seniorskou politiku obcí
2013 – 1 000 000 Kč – program na podporu pro-rodinných a pro-seniorských
aktivit v obcích a městech na
území Kraje Vysočina
(odbor sociálních věcí, Marek
Homolka, tel.: 564 602 813,
homolka.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 10. 2013

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke
grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na
internetových stránkách Kraje
Vysočina
http://extranet.kr-vysocina.cz/
edotace/ nebo na
www.fondvysociny.cz.

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ VYSOČINA
V Kraji Vysočina lze napočítat přes čtyřicet novinových titulů s regionální tematikou: deníků, týdeníků či periodik vydávaných
městy našeho kraje. A přiblížit jejich (pokud možno) ucelenou nabídku co nejširší veřejnosti je cílem připravované výstavy:

Region Press Foto 2013
Jde o pokračování loňské úspěšné premiéry regionální prezentace
novinářské fotografie Region Press Foto 2012. Tato v krajích ČR
ojedinělá expozice byla příznivě hodnocena nejen dotazovanými,
kteří prošli třemi podlažími kongresové budovy KÚ.
Je známo, že fotografie, ať profesionální nebo amatérské záběry,
dotváří každé noviny a často jsou to právě ony, které podpoří zájem čtenáře o konkrétní text. Navíc vizuálně dokumentují události,
stejně jako trvale přibližují dobu, která byla a vždy zůstane jedinečná.
Také letos chce vysočinský Syndikát novinářů ČR výstavou Region Press Foto 2013 představit tiskoviny, které vycházejí v Kraji
Vysočina. Je však jen na vás, zda v letošní expozici bude zastoupeno i vaše periodikum.
Podmínky uplatnění vámi nabídnutých fotografií:
- Letošní publicita v daném periodiku
- Formát nejlépe 30 x 40 cm a odvozeniny
- Černobílé nebo barevné nepodlepené fotografie
Téma: Libovolné. Snímky mohou být dokumentární, reportážní,
výtvarné apod.
Počet: Maximálně 4 ks snímků (v rozměru 30 x 40 cm) za periodikum.
V těchto souvislostech, prosím, potvrďte svůj předběžný zájem na
e-mail: klukan@jihlavske-listy.cz a kopii na: syndikat.vysocina@
volny.cz s uvedením kontaktní osoby. Pro výstavní prezentaci bude

také potřebná elektronická podoba hlavičky vašeho periodika (ke
zveřejnění s fotografiemi) a stručná charakteristika listu. V PRŮVODNÍM DOPISU uveďte názvy poslaných snímků a jména jejich
autorů.
Uzávěrka dodání vašich snímků: Pátek 22. listopadu 2013.
Fotografie zašlete na adresu:
Jihlavské listy – Petr Klukan, Fritzova 34, 586 01 Jihlava
Doručené fotografie budou současně portfoliem výběru pro již
dříve zmíněnou putovní kolekci (určenou k prezentaci v pěti nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina) stejně jako pro uplatnění v mezinárodním projektu (výstava v St. Pőlten, hlavním městě
Dolního Rakouska). Po uzávěrce bude organizátory aktivit, u jimi
vybraných fotografií, požadováno elektronické provedení snímků
v maximálně možném rozlišení. Na vyžádání bude nosič dat redakci vrácen.
Pořadatelé si vyhrazují právo – v případě vysoké účasti – snížit
počet vystavených fotografií.
Dalších informace obdrží přihlášení zájemci po dodání fotografií.
Věříme, že vaše snímky obohatí nejen výstavu Region Press Foto
2013
 Petr Klukan, člen Rady ÚSSN Vysočina
 Jan Kliment, předseda ÚSSN Vysočina
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Studijní cesta do tematických obcí v Dolním Rakousku
V pořadí již druhá tematická studijní cesta proběhne 14. listopadu 2013. Akce je organizována v rámci projektu Kraje Vysočina
Angažovanci, celým názvem Zvýšení kvality místní Agendy 21
prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu,
který je realizován v Operačním programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Účastníci tentokrát navštíví tematické obce Sallingstadt a Schönbach.
Studijní cesta je určena pro zástupce obcí, měst a neziskových organizací z Kraje Vysočina. Zaměřena je na tematické obce v Dolním Rakousku, kde již dvanáct let funguje fenomén takzvaných
Míst s tématem. Tyto vesnice či města si vytvořily profil podle
místních charakteristických rysů a potenciálu. Například Meruňková obec, založená na velké úrodě meruněk v této obci. Tematická místa jsou akcí rakouského Spolku pro obnovu obcí a měst.
Účastníci studijní cesty navštíví Pestrou obec Sallingstadt,
náležející k obci Schweiggers, kde budou na projektu přestavby staré školy na mládežnickou ubytovnu představeny možnosti využití starých budov k novým účelům. Obec Sallingstadt
(www.sallingstadt.net) poskytuje v mládežnické ubytovně
a prázdninovém táboře zázemí i pro deset tisíc nocležníků; jde
o prvotřídní letní tábor pro děti a mládež od 9 do 15 let. Na Vy-

sočině najdeme srovnání v tematických táborech, například Rohozná, Šiklův Mlýn apod.
Druhým zastavením bude obec Schönbach. Tématem návštěvy budou sociální projekty zaměstnanosti, fungování „telekanceláře“ pro obyvatele apod. Zážitková dílna v Klášterní škole
(www.elebniswerkstatt.at) skýtá návštěvníkům možnost na vlastní kůži si vyzkoušet dávno zaniklá řemesla jako košíkářství, předení lnu, výrobu šindelů či mýdla, keramiky apod. Tyto projekty
pomáhají v dnešní přetechnizované době přispět k udržení povědomí o tradicích a schopnostech našich předků.
Poslední z řady tematických cest proběhne na jaře roku 2014.
Zájemci o účast se mohou obracet na kontaktní osoby.
Kontaktní osoby:
 Jana Böhmová, Odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 556, bohmova.jana@kr-vysocina.cz
 Dagmar Morávková, e-mail: moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz

Hry VI. Zimní olympiády dětí a mládeže bude hostit Kraj Vysočina
Kraj Vysočina bude příští
rok v termínu od 19. ledna do
24. ledna hostit jednu z největších sportovních událostí pro
mládež. Na základě rozhodnutí Českého olympijského
výboru byla Vysočině udělena pořadatelská práva ke
Hrám VI. Zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky (dále jen „ODM“). „Stejně
jako Český olympijský výbor
přikládá i vedení Kraje Vysočina olympiádě dětí a mládeže
mimořádný význam. Předpokládáme účast více než 1 400
sportovců včetně doprovodů,
a proto uděláme maximum
pro zajištění výborných podmínek k vrcholným výkonům
podaným v duchu fair play,“
uvedl hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek s tím, že pořadatelství tak specifického podniku je pro region premiérou.
Pro měření sil nabídne Vysočina sportovní areály v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Žďáře
nad Sázavou, Velkém Meziří-

čí a Novém Městě na Moravě.
Právě biatlonový areál v Novém Městě na Moravě nabízí
zkušenosti úspěšného pořadatele vrcholných sportovních
soutěží a disponuje tradičně
ideálními podmínkami k zimním sportům. Ani ostatní
zimní střediska a stadiony nenechávají přípravy na olympiádu na poslední chvíli a už nyní
na přelomu léta a podzimu jsou
v plném proudu logistické i organizační schůzky, uzavírání
smluv a plánování doprovodného programu. Vedle Kraje
Vysočina se spolupořadatelství
v podobě organizace oficiálních medailových ceremoniálů ujala města Velké Meziříčí
a Žďár nad Sázavou, zatímco Havlíčkův Brod bude hostit
slavnostní zahajovací ceremoniál.
Historie olympiády dětí a mládeže se začala psát v roce
2003, kdy se v Pardubickém
kraji uskutečnila letní premiéra této soutěže. Zimní vari-

anta ODM byla na programu
poprvé v únoru roku 2004, kdy
mladé sportovce hostil Středočeský kraj. Nyní se tyto akce
odehrávají ve dvouletých cyklech – zimní ODM se konala
naposledy v roce 2012 v Moravskoslezském kraji. Zimní olympiáda dětí a mládeže
zahrnuje sportovní a kulturní soutěže ve vymezených věkových kategoriích. Sportovní
program tvoří vybrané zimní
olympijské sporty. Povinné je
lyžování: většinou alpské lyžování, snowboarding, běhy
a skoky na lyžích, severská
kombinace, dále jeden kolektivní sport: pravidelně zastupuje lední hokej. Z doporučených
se nejčastěji objevují biatlon,
curling či rychlobruslení. Kulturní program je tvořen soutěžemi v různých oborech:
například kreslení, zpěv a tanec.
Kraj Vysočina zve sportovce
z celé České republiky k soutěžením v následujících sportech:

běh na lyžích, alpské lyžování,
snowboard, lední hokej, biatlon, lyžařský orientační běh,
krasobruslení, rychlobruslení
a hra na akordeon.

www.odm2014.cz
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

číslo 10/2013

ZPRAVODAJ

strana 4

Novinky ve Sbírce zákonů
Vodovody a kanalizace
V částce 106/2013 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2013 byl pod
č. 275 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona mimo jiné nově upravuje, že plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území krajů budou moci být průběžně měněny. Dále se povinně zavádí elektronická forma předávání dat
z evidence vodovodů a kanalizací a jsou měněny pravomoci a působnosti orgánů veřejné správy.
Novela zákona naopak neobsahuje veřejností kritizované přenesení povinnosti hradit náklady na opravy a údržbu vodovodních
přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které
tvoří veřejné prostranství, a to z provozovatele vodovodu nebo kanalizace na vlastníka přípojky.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Zemědělské pozemky a jejich převody
V částce 106/2013 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2013 byl pod
č. 280 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona sjednocuje postup při vydávání pozemků podle zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb. a dále umožňuje
převod některých zemědělských pozemků, aby došlo ke konsolidaci vlastnických a užívacích práv k těmto pozemkům.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2013.
Podíl obcí na výnosech z DPH a daních z příjmů
V částce 101/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2013 byla pod
č. 264 publikována vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013.
Seznam zboží s regulovanými cenami
V částce 103/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 8. 2013 bylo pod
č. 268 publikováno sdělení Ministerstva financí o vydání výměru
MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami.
Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/2013 ze dne
23. 8. 2013 a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013.
Rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V částce 102/2013 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2013 bylo pod
č. 265 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Rozhodnutí prezidenta republiky nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
V částce 102/2013 Sbírky zákonů vydané dne 28. 8. 2013 bylo pod
č. 266 publikováno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Prezident republiky tímto vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek
25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.
Rostlinolékařská správa
V částce 106/2013 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2013 byl
pod č. 279 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002
Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona slučuje Státní rostlinolékařskou správu s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, a to s cílem
snížení byrokratické zátěže a omezení výdajů státního rozpočtu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Směnárenská činnost
V částce 106/2013 Sbírky zákonů vydané dne 10. 9. 2013 byl pod
č. 277 publikován zákon o směnárenské činnosti a pod č. 278 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti.
Zákon nově upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka
a další podmínky provozování směnárenské činnosti, zejména
spočívající ve vyšší ochraně spotřebitelů, a to především zahraničních turistů. Směnárník jako osoba oprávněná k provozování směnárenské činnosti bude muset publikovat srozumitelný a závazný kurzovní lístek, poskytnout zájemcům řadu dalších informací
v českém i anglickém jazyce a klientovi vydat doklad o provedení
směnárenského obchodu.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2013.
Investiční společnosti a fondy
V částce 94/2013 Sbírky zákonů vydané dne 19. 8. 2013 byl pod
č. 240 publikován zákon o investičních společnostech a investičních fondech.
V částce 96/2013 Sbírky zákonů vydané dne 19. 8. 2013 byly
pod č. 244 až 250 publikovány prováděcí vyhlášky k zákonu
č. 240/2013 Sb.
Poměrně rozsáhlý zákon nově upravuje podmínky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů. Dochází k posílení
principu odstupňované regulace a rozšíření možnosti přípustných
právních forem pro investiční fondy.
Zákon a prováděcí vyhlášky nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás
Nový katastrální zákon
V částce 99/2013 Sbírky zákonů vydané dne 23. 8. 2013 byl
pod č. 256 publikován zákon
o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a pod č. 257 zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím
zákona o katastru nemovitostí.
Nový zákon komplexně upravuje problematiku katastru
nemovitostí s výjimkou právní úpravy, která je již řešena
v novém občanském zákoníku.
Zákon reaguje na nový způsob evidence staveb kvůli pozměněné definici nemovitosti
a plnému navrácení k zásadě
superficies solo cedit (to znamená povrch ustupuje půdě
neboli stavba již nebude samostatnou nemovitou věcí, nýbrž
součástí pozemku, na kterém
byla zřízena).
Nová právní úprava představuje
nahrazení současné dvojkolejné
právní úpravy provedené dosud zákonem č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 265/1992 Sb.,

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů. Rozdělení problematiky vedení katastru nemovitostí do dvou zákonů má svůj
původ v kompetencích bývalého Federálního shromáždění a České národní rady, když
právní úprava vlastnictví patřila do působnosti federace,
zatímco právní úprava evidování nemovitostí patřila do působnosti obou republik.
S ohledem na nový občanský
zákoník bude nově definován
předmět evidence v katastru nemovitostí, aby odpovídal
skutečnosti, že stavby přestanou být převážně samostatnými věcmi a stanou se součástí
pozemku. Jako samostatné
věci budou proto stavby evidovány pouze v případě, že nebudou součástí pozemku nebo
práva stavby, ale budou i nadále samostatnou věcí (např.
stavby dočasné).
Ani v případě, že se stavby stanou součástí pozemku, a nebude proto možné evidovat je jako

samostatné věci a zapisovat
k nim práva, informace o těchto stavbách z katastru nemovitostí nezmizí, nýbrž budou
vedeny jako informace o pozemku, na kterém jsou tyto
stavby postaveny (nový zákon
se tak vrací k osvědčeným zásadám bývalého pozemkového
katastru a pozemkových knih).
Nový katastrální zákon důsledně řeší nedostatky zápisů
dle stávajícího zákona, a naplňuje tak zásadu materiální publicity upravenou v §§ 980 až
986 nového občanského zákoníku, což znamená, že zajišťuje, aby bylo možné se na zápisy
v katastru spolehnout. Aby
tato zásada mohla být uplatněna bez nebezpečí pro dosavadní vlastníky a oprávněné
z jiných věcných práv k nemovitostem, budou se všechna
věcná práva do katastru zapisovat výlučně vkladem.
Rovněž dojde k plnému uplatnění zásady priority zápisů,
z níž neplynou odpovídající
právní důsledky (nově bude
využita zásada pořadí). Katas-

tr nemovitostí bude rovněž obsahovat dohody spoluvlastníků
o správě nemovitosti.
Informovanost účastníků vkladového řízení bude zvýšena
nad rámec požadavků stanovených správním řádem. Senátním pozměňovacím návrhem
se rozšiřuje povinnost katastrálního úřadu informovat
o vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou
(nejpozději den poté a na žádost též e-mailem či zprávou
na mobilní telefon). Nově se
stanovuje minimální lhůta
20 dnů ode dne odeslání informace o vyznačení, že právní
poměry jsou dotčeny změnou,
jakožto další podmínka pro
povolení vkladu.
Nový katastrální zákon, jakož i zákon změnový nabývají
účinnosti dnem 1. 1. 2014.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Lov ryb pod ledem v rybníkářství
Lov ryb pod ledem v rybníkářství je zakázán zákonem o rybářství (č. 99/2004 Sb.). Zákaz lovu ryb pod ledem je projevem
ochrany vodních živočichů, kteří mají v období zimy takzvané
klidové období, kdy za snížení tělesných funkcí lépe přečkávají nepříznivé klimatické podmínky. Zároveň je určitým výrazem
rybářské etiky, neboť při vzniku otvoru v ledu dochází často ke
shlukování ryb k tomuto otvoru a ty jsou snadným úlovkem nejen rybářů, ale i kořistí predátorů. Výjimku ze zákazu lovu ryb
pod ledem je na území našeho kraje oprávněn povolit Krajský
úřad Kraje Vysočina, a to v zákonem vymezených případech,
jako jsou chov ryb, jejich záchrana při mimořádných situacích,
vědecké účely nebo jednotlivé zvlášť odůvodněné případy.
Lov ryb pod ledem, kam patří i takzvané dírkaření, je stále po-

pulárnější i v našem kraji. V této souvislosti bychom chtěli před
nadcházejícím zimním obdobím upozornit vlastníky a nájemce
rybníků i dalších rybochovných zařízení, že prováděním lovu
ryb pod ledem bez povolení rybářského orgánu se vystavují
sankcím podle zákona o rybářství. Žádost o povolení výjimky
ze zákazu lovu ryb pod ledem je třeba řádně odůvodnit a přiložit k ní doklad o vlastnickém či nájemním vztahu k rybníku nebo
rybochovnému zařízení.
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz
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V chovu hospodářských zvířat v České republice
má Vysočina významné místo
Zemědělství je na území Kraje Vysočina zaměřeno více než
v jiných krajích na chov hospodářských zvířat. Přírodní
podmínky jsou vhodné především na pěstování plodin
sloužících k výkrmu prasat
a skotu. Na Vysočině je rovněž
dostatek travních ploch vhodných na pastviny. Na chov
hospodářských zvířat v kraji
navazuje také dostatečná výrobní kapacita na zpracování masa a mléčných výrobků
v podobě masokombinátů

a mlékáren. Na celkové produkci hovězího masa v ČR se
kraj podílí z 20 % a vepřového
masa z 11 %, což ho řadí mezi
nejproduktivnější kraje ČR.
V produkci mléka je Vysočina
na prvním místě se 17 % podílem.
Sčítání hospodářských zvířat je jednou za rok prováděno
Českým statistickým úřadem.
Výsledky sčítání k 1. 4. 2013
jsou uvedeny níže v tabulce.
Hovězího dobytka bylo na Vysočině zjištěno celkem 211 000

kusů (podíl na ČR 15,6 %).
Kraji patří první místo spolu
s krajem Jihočeským. Naopak
nejméně skotu bylo sečteno
v Ústeckém a Karlovarském
kraji. Na Vysočině ubylo meziročně v chovech přes 14 000
prasat, což je v mezikrajském
srovnání třetí nejvyšší hodnota, nejvíce prasat ubylo v Jihomoravském kraji (úbytek
21 000 prasat). Vysočina se
s počtem 247 000 prasat dostala na druhé místo za Středočeský kraj (302 000). Nejnižší

stavy byly opět zjištěny v Karlovarském kraji. Ve stavech
drůbeže patří Vysočina mezi
podprůměrné kraje. S počtem
349 000 kusů se na ČR podílí
pouze 1,5 %. Vysoký stav drůbeže bývá každý rok vykazován ve Středočeském kraji, kde
podíl na celé ČR činí 21,5 %.
 Miloš Molák,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail:
molak.m@kr-vysocina.cz

Stav hospodářských zvířat v krajích České republiky k 1. 4. 2013
Území

Skot
počet

Prasata
podíl na ČR

počet

Drůbež

podíl na ČR

počet

podíl na ČR

Středočeský + Praha

150 700

11,1

301 893

19,0

4 999 268

21,5

Jihočeský

210 476

15,6

148 360

9,4

2 734 994

11,8

Plzeňský

10,7

161 991

12,0

118 666

7,5

2 486 865

Karlovarský

39 205

2,9

1 691

0,1

174 609

0,8

Ústecký

36 246

2,7

85 362

5,4

1 464 569

6,3
0,2

Liberecký

45 035

3,3

20 689

1,3

55 917

Královéhradecký

100 588

7,4

85 277

5,4

2 289 073

9,8

Pardubický

113 402

8,4

147 085

9,3

3 364 310

14,5

Kraj Vysočina

211 000

15,6

247 277

15,6

348 964

1,5

Jihomoravský

59 506

4,4

173 734

10,9

3 029 128

13,0

Olomoucký

90 605

6,7

88 508

5,6

446 130

1,9

Zlínský

58 303

4,3

115 699

7,3

763 190

3,3

Moravskoslezský

75 765

5,6

52 386

3,3

1 108 341

4,8

Česká republika

1 352 822

100,0

1 586 627

100,0

23 265 358

100,0

Pramen: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. 2013. ČSÚ Praha, 2013.

Pozvánka

DRAKIÁDA NA SKALCE
Téma letošního ročníku: DOBYTÍ VESMÍRU
Kdy: 19. 10. 2013 od 14.00 hod.
Kde: kopec Na Křížku, ulice Ke Skalce, Jihlava
 soutěž o nejhezčího ručně vyrobeného tematického draka
 soutěž o nejhezčího draka Drakiády
Vstup i teplé nápoje ZDARMA.
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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

října 2013

Dny otevřených ateliérů jsou šancí a nabídkou pro ty, kteří se chtějí podívat do míst, kde
vznikají díla nejrůznějších uměleckých a řemeslných stylů a směrů. Svoje ateliéry a dílny otevřou
tvůrci z Vysočiny návštěvníkům na téměř sto třiceti místech. Bližší informace zájemci najdou
na internetových stránkách www.vysocina-kultura.cz a v informačních brožurách, které jsou
k dispozici v Informačních místech Dnů otevřených ateliérů – v Muzeu Vysočiny a Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě, v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově, v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, v Horácké
galerii v Novém Městě na Moravě a v Muzeu betlémů v Schumpeterově domě v Třešťi. Brožury
budou distribuovány také v Turistických informačních centrech v Kraji Vysočina.
Více informací, včetně seznamu otevřených ateliérů, naleznete na www.vysocina-kultura.cz

Záštitu nad akcí převzala RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu
28.–29. 9. 2013 v Jihomoravském kraji,
12.–13. 10. 2013
a 19.–20. 10. 2013
.

Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

