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Zimní údržba
Kraj Vysočina, vlastník silnic II. a III. tříd o celkové délce 4 575 km, v souladu s ustanovením
§ 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb.,
zabezpečuje sjízdnost II. a III. tříd v zimním období prostřednictvím Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Na základě výše uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky zpracovává Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Plán zimní údržby silnic.
Zimním obdobím se dle vyhlášky rozumí doba
od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Vlastník (správce) neodstraňuje, ale pouze zmírňuje závady spojené s povětrnostními situacemi.
Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti a vlastními výkony
posypu musí být zajištěna sjízdnost v následujících lhůtách:
I. pořadí
silnice I. třídy a dopravně důležité silnice
II.třídy do 3 hodin
II. pořadí
zbývající silnice II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy do 6 hodin
III. pořadí
ostatní silnice III. třídy do 12 hodin

Nařízením č. 6/2008 ze dne 8. 7. 2008 stanovil
kraj úseky silnic, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Organizačně je zajišťování zimní údržby rozděleno na takzvané okruhy sypačů, kterých je
v kraji Vysočina 123, přičemž jeden okruh má
v průměru 40 km.
Pro zimní období je na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny a na jejích jednotlivých
provozech zajištěna nepřetržitá dispečerská
služba, kterou lze v případě potřeby kontaktovat
na těchto telefonních číslech:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
567 117 100
■ provoz Havlíčkův Brod
569 424 591
■ provoz Jihlava
567 117 117
■ provoz Pelhřimov
565 323 768
■ provoz Třebíč
568 839 800
■ provoz Žďár nad Sázavou
566 621 833
Další informace vám poskytne:
 Ivana Ševecová, odbor dopravy a silničního
hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail: sevecova.i@kr-vysocina.cz
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Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

dovolte, abychom Vám jako členové Rady kraje Vysočina poděkovali za spolupráci, konstruktivní a vstřícná jednání i za Vaše
náměty a připomínky.
Jsme rádi a vážíme si toho, že jsme společně s Vámi mohli ve volebním období 2004–2008 úspěšně pracovat pro naši Vysočinu.

členové Rady kraje Vysočina

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: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
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Kraj Vysočina bojuje proti povodním
V posledních letech dochází
nejen v kraji Vysočina k nárůstu četnosti a intenzity povodní, které na území kraje působí
značné majetkové a další škody a nemalou měrou zatěžují
rozpočty obcí, potažmo kraje.
Mezi ohrožená místa patří lokality, ve kterých dosud nejsou
vybudována protipovodňová
opatření, případně i taková
místa, kde hrozí, že vlivem nepříznivých podmínek povodeň
tato protipovodňová opatření překoná, či lokality, v nichž
není možné stálé protipovodňové opatření zbudovat.
Využívaným a osvědčeným
způsobem ochrany před povodněmi jsou hráze z pytlů
s pískem. Přestože se v praxi
prosazují nové ochranné systémy před povodněmi, ochrana
pomocí pytlů s pískem je stále
hojně využívána pro svoji univerzálnost, a to zejména tam,
kde jiná preventivní zařízení
nelze použít. Rychlost budování hrází z pytlů s pískem je
však limitována počtem lidí,
kteří pytle plní. Vlivem geografických podmínek kraje
Vysočina je doba mezi prognózou povodně a vlastní povodní poměrně krátká – proto je
na realizaci potřebných opatření většinou málo času. Jedním
z možných řešení problémů
spojených s nedostatkem času
při budování protipovodňových

opatření je pořízení automatického pytlovacího zařízení, takzvané pytlovačky písku,
která výrazně urychluje stavbu ochranných hrází s minimálním počtem osob. Jedná se
o efektivní a rychlý způsob plnění pytlů pískem.
Použití protipovodňových hrází z pytlů s pískem se osvědčilo
i při jarních povodních v roce 2006. Při těchto událostech
bylo v rámci kraje použito téměř 19 tis. pytlů. Tehdy však
chybělo zařízení, které by práci
urychlilo. Proto letos kraj Vysočina pořídil jedno takové zařízení, které daroval do užívání
Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina. Zařízení je
uloženo na jeho územním odboru v Havlíčkově Brodě. Zařízení je mobilní, to znamená,
že je bude v případě potřeby
možno postupně rychle použít
ve více ohrožených lokalitách.
Pytlovačka dokáže při obsluze
dvou lidí za hodinu naplnit až
750 pytlů po 25 kilogramech.
Pytlovačku kraj pořídil za téměř čtyři sta tisíc korun, ale
peníze vynaložené na nákup
zařízení se několikanásobně
vrátí díky úsporám v podobě
uchráněného majetku.
 Pavel Dvořák odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Koncepce prevence kriminality
kraje Vysočina na léta 2009 až 2011
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne
16. září 2008 schválilo usnesením č. 0306/05/2008/ZK
„Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009
až 2011“ (dále jen „koncepce“; bude zveřejněna na webových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Koncepční materiály > Ostatní). Koncepce byla
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zpracována a schválena v souvislosti se zavedením nového
systému prevence kriminality v České republice a zapojením kraje Vysočina do krajské
úrovně prevence kriminality.
Jejím hlavním cílem je zvyšovat pocit bezpečí obyvatel kraje Vysočina a snižovat míru
i závažnost trestné činnosti.
Koncepce vymezuje priority
a další problémy v oblasti pre-

vence kriminality a stanovuje opatření k jejich naplnění.
Součástí opatření je i vymezení odpovědnosti jednotlivých
subjektů, které se prevencí kriminality zabývají nebo za ni
nesou odpovědnost. Mezi tyto
subjekty se řadí i obce kraje
Vysočina. Doporučujeme starostům obcí kraje Vysočina,
aby se s tímto materiálem seznámili, a současně je žádáme o spolupráci při naplňování
schválených opatření v rámci
možností a kompetencí svěřených kompetencí.
Realizace jednotlivých opatření bude kromě jiného řešena
i v Krajských programech prevence kriminality na příslušný
rok. Obce budou vyzvány k zapojení se do realizace konkrétních opatření prostřednictvím
projektů s možností požádat
kraj Vysočina o dotaci na jejich realizaci. Předpokládáme,
že výzvu k zapojení obcí a ke
zpracování projektů schválí
zastupitelstvo kraje v prosinci
2008. Časový harmonogram,
obsahové zaměření, podmínky a finanční možnosti pro rok
2009 budou obsahem výzvy.
Koncepce byla zpracována na
základě „Bezpečnostní analýzy kraje Vysočina“, z níž vyplynulo, že trestná činnost je

významným způsobem ovlivňována nedodržováním nebo
porušováním ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami, zejména porušováním ustanovení o zákazu
podávání alkoholu nezletilým,
mladistvým a podnapilým osobám. Odpovědnost za naplňování některých ustanovení
tohoto zákona je v rámci samostatné působnosti svěřena kraji
i obcím. Vzhledem k tomu, že
existují některé nejasnosti, jak
mají jednotlivé subjekty postupovat zejména ve vztahu k provádění kontrol nad dodržování
ustanovení tohoto zákona, pokud jde o alkohol, je ze strany
kraje Vysočina připravován návrh jednotného postupu zainteresovaných subjektů, o kterém
budou obce informovány.
Podrobnější informace o schválené Koncepci a její realizaci
v následujících letech, jakož
i dalších problémech v oblasti
prevence kriminality poskytne
odbor sekretariátu hejtmana.
 Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Odbor informatiky

Nový desing krajských
webových stránek
Na pátém zasedání zastupitelstva kraje byl novinářům představen nový portál sociálních
služeb kraje Vysočina, který
má za cíl přispět k maximální
informovanosti v oblasti sociálních služeb na území regionu. Tento portál naleznete
na adrese www.kr-vysocina.cz/
socialni-portal.
Sociální portál však není první
část krajského webu, která má
novou podobu, neboť v současné době probíhá postupný

převod všech stránek a je již
převedena například část věnující se informačním technologiím, kultuře a památkám,
životnímu prostředí a v neposlední řadě také Úřední deska.
Nový vzhled webových stránek se vyznačuje jednoduchou
a účelnou grafikou, která odpovídá jednotnému vizuálnímu
stylu kraje Vysočina.
Nové webové stránky jsou
rozděleny do takzvaných portálků, což jsou menší tematic-
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ké celky zabývající se daným
tématem – například Kultura a památky kraje Vysočina,
Informační technologie apod.
Stránky jsou dále koncipovány tak, že nabízejí více pohledů na stejná data. Tento způsob
například umožňuje zobrazit
rozpočet kraje v dokumentech
oboru ekonomického (portálek
Dokumenty odborů krajského
úřadu), ale také lze tento rozpočet zobrazit v portálku Finance. Tato možnost zobrazení
stejných dat umožňuje snadnější orientaci návštěvníka, který
může hledat informace různými způsoby, a zejména umožňuje snadnější údržbu portálu.
Nové stránky se oproti původní
verzi vyznačují především snadnější navigací. Hlavní menu,
které je rozbalovací, zůstává na každé stránce zobrazené, a návštěvník tedy ví, kde
se právě nachází. Dále jsme

pro větší přehlednost přistoupili k roztřídění některých informací pomocí záložek. Tyto
záložky jsou hojně používány především u informací, jež
lze roztřídit na roky, například
Zpravodaj, věstníky, rozpočet
apod.
Další z novinek, které nové
stránky přinášejí, je bezbariérová přístupnost pro naše hendikepované spoluobčany. Tato
přístupnost mimo jiné dovoluje zobrazit stránky v různých
mobilních zařízeních (PDA, telefony apod.).
Dokončení převodu a zajištění kompletní konzistence prezentace www.kr-vysocina.cz
bychom měli stihnout do Vánoc 2008.
 František Bobek, odbor informatiky
telefon: 564 602 314, e-mail:
bobek.f@kr-vysocina.cz

Veřejná vyhláška o vydání Zásad
územního rozvoje kraje Vysočina
opatřením obecné povahy
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne
16. září 2008 vydalo usnesením 0290/05/2008 ZK Zásady
územního rozvoje kraje Vysočina formou opatření obecné
povahy (dále jen „ZÚR KrV“).
Opatření obecné povahy musí
dle zákona č. 500/ 2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán
oznámit veřejnou vyhláškou,
která se zveřejní na úředních
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
týká.
Vzhledem k tomu, že ZÚR
KrV řeší celé území kraje,
byly v polovině října obeslány
všechny obce kraje a byla jim
odborem územního plánování
a stavebního řádu Krajského
úřadu kraje Vysočina zaslána
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výše zmíněná veřejná vyhláška
se žádostí o zveřejnění veřejné
vyhlášky na 15 dnů na úřední desce obecního úřadu.
Po uplynutí této lhůty ji obce
zašlou zpět zdejšímu odboru.
Tento způsob doručení je dán
§ 20 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Připomínáme proto obcím splnění jejich povinnosti, a především zasílání potvrzených
veřejných vyhlášek zpět odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
kraje Vysočina.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Nové a zajímavé webové stránky
– problematika odpadového
hospodářství jinak
Zajímáte se o životní prostředí? Chcete dozvědět více
o způsobech třídění odpadů,
související legislativě a názorech politických představitelů
na problematiku evropských
předpisů?
Pokud si na tyto otázky odpovíte ANO, a navíc chcete poznat
blíže prostředí veřejné správy
v kraji Vysočina, pak by vás
mohla zaujmout nová webová
stránka www.kr-vysocina.cz/
legese.
Jde o webové prostředí evropského projektu Legese, který
je podpořen evropskou iniciativou eParticipation. Cílem této
iniciativy je přiblížit zajímavé
aspekty činnosti veřejných institucí občanům, a dosáhnout
tak většího zájmu občanů o veřejné záležitosti.
V rámci projektu Legese byla
zpracována problematika odpadového hospodářství z několika hledisek.
První hledisko je takzvaně
obecně informativní. Zájemci z řad veřejnosti naleznou na
stránkách projektu informace
o tom, jak třídit různé druhy
odpadu a jaké instituce kontaktovat v případě dotazů k této
problematice.
Druhý typ informací je legislativní. Na webu projektu jsou k dispozici dokumenty
pojednávající o ovlivnění českého práva EU legislativou,
povinnosti samospráv v oblasti odpadového hospodářství či různém přístupu obcí
při vytváření a vyhodnocování
strategií, kterými pak řídí od-

padové hospodářství na svém
území. Třetím aspektem projektu bylo přiblížit občanům
názor představitelů Evropského parlamentu na otázky týkající se ovlivnění práva
našeho státu právem Evropské
unie a také vztahu představitelů této evropské instituce se zástupci samospráv na krajské či
obecní úrovni.
Vzhledem k tomu, že jedním
s cílů projektu Legese bylo využít moderní informační a komunikační technologie pro
zpracování výše zmíněných
informací, naleznete na uvedené webové adrese kromě dokumentů také videopřenosy
rozhovorů či různých pracovních jednání vztahující se k dané problematice.
Máte tak jedinečnou možnost
vidět a slyšet názory vašich
zástupců na národní či regionální úrovni přímo z pohodlí svého domova. Myslíme si,
že zveřejněné informace mohou být zajímavé jak pro občany, tak například pro studenty
problematiky veřejné správy
či životního prostředí nebo
pro odborné pracovníky měst
a obcí. Věříme, že pro každého z řad těchto cílových skupin
se na stránkách najde hodnotná informace, a budeme velmi rádi, pokud se o svůj názor
podělíte s námi v elektronické
diskusi.
 Václav Jáchim, odbor informatiky
telefon: 564 602 346, e-mail:
jachim.v@kr-vysocina.cz

ZAJÍMAVÉ INFORMACE:
■ oficiální stránky kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz
■ informační technologie: www.kr-vysocina.cz/it
■ dopravní informace: http://extranet.kr-vysocina.cz/doprava
■ videozáznamy ze zastupitelstva: www.kr-vysocina.cz/tv
■ sociální portál kraje: www.kr-vysocina.cz/socialni-portal
■ zdravotnický portál kraje Vysočina: www.zdravi-vysociny.cz
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Svateb i rozvodů je na Vysočině málo
V roce 2007 bylo na Vysočině v mezikrajském porovnání rozvedeno nejméně párů v přepočtu na střední stav obyvatel. Absolutně bylo v kraji evidováno 1 252 rozvedených manželství.
Na druhou stranu je „svatební aktivita“ zdejšího obyvatelstva vel-

mi chabá, neboli po Zlínském kraji nejnižší v ČR. Zde je ovšem
nutné podotknout, že statisticky je velmi problematické členit
sňatky podle regionů – lokalizace sňatku se řídí místem trvalého
bydliště ženicha.

Hrubá míra sňatečnosti (počet sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu) a hrubá míra rozvodovosti (počet rozvodů na 1 000
obyvatel středního stavu) v krajích ČR v roce 2007
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rozvodovosti. Hodnota indexu rozvodovosti je v kraji Vysočina
druhá nejnižší po Jihočeském kraji (viz následující obrázek).

Míru rozvodovosti lze rovněž vyjádřit poměrem počtu rozvodů a počtu sňatků. Tento relativní demografický ukazatel se nazývá index

Index rozvodovosti (počet rozvodů na 100 sňatků) v krajích ČR v roce 2007
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Zdroj dat (oba obrázky): Demografická ročenka krajů 1998 až 2007, ČSÚ Praha, 2008.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Upozorňujeme na uzávěrku grantových programů vyhlášených Zastupitelstvem kraje Vysočina na
jejím zasedání dne 16. 9. 2008. Jedná se o grantové programy zaměřené na podporu dlouhodobých
volnočasových aktivit a nakládání s bioodpadem. Níže jsou uvedeny oba aktivní grantové programy a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Volný čas 2009 – 4 022 267 Kč – program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit (odbor školství, mládeže a sportu, PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 842, travnikova.v@kr-vysocina.cz; Ing. Vilibald Prokop, tel.: 564 602 840, prokop.v@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 21. 11. 2008
Bioodpady 2008/II – 2 935 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 15. 11. 2008
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Odměny členům okrskových volebních komisí
V částce 118/2008 Sbírky zákonů vydané dne 7. 10. 2008 byla pod
č. 368 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod
č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů; vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona
č. 62/ 2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
Novelizace výše uvedených právních předpisů spočívá v plošném
navýšení odměn členům okrskových volebních komisí o částku
500 Kč.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Nakládání s odpady
V částce 114/2008 Sbírky zákonů vydané dne 24. 9. 2008 byla
pod č. 351 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2008.
Nakládání s autovraky
V částce 114/2008 Sbírky zákonů vydané dne 24. 9. 2008 byla pod
č. 352 publikována vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich
evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru
a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků
vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2008.
Přeprava odpadů
V částce 121/2008 Sbírky zákonů vydané dne 13. 10. 2008 byla
pod č. 374 publikována vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2008.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Odbor školství,
mládeže a sportu

Krajský odbor školství, mládeže
a sportu na nové adrese
Přemístění odboru školství,
mládeže a sportu Krajského
úřadu kraje Vysočina
V průběhu první poloviny listopadu bude přestěhován odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu kraje Vysočina na novou adresu do ulice
Věžní čp. 28, Jihlava.
E-mailová spojení na zaměstnance odboru zůstávají beze

změny, telefonní spojení bude
přesměrováno na nová telefonní čísla. Prosím, sledujte podrobnější informace na
webových stránkách kraje
Vysočina.
 Ivana Šmídová, oddělení
hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail:
smidova.i@kr-vysocina.cz

Termínový kalendář
20. listopad
Dětská dopravní hřiště – obec předkládá KrÚ kraje Vysočina
závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnutí dotace na dětská
dopravní hřiště
Pasporty místních komunikací – obec předkládá KrÚ kraje
Vysočina závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace na pasporty
místních komunikací
Aktuální termínový kalendář, jenž obsahuje bližší podrobnosti
k uvedeným termínům, najdete na internetových stránkách
www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce.
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Cvičení integrovaného záchranného systému ZÓNA 2008
V minulém čísle Zpravodaje byl zveřejněn článek
informující o plánovaném
cvičení integrovaného záchranného systému s názvem ZÓNA 2008, které
proběhne 26.–28. listopadu 2008 v Jaderné elektrárně Dukovany a na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Jeho tématem je Činnost orgánů krizového řízení, složek
integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při
řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na jaderné elektrárně Dukovany.
Dnes pohovoříme o dalších podrobnostech připravovaného cvičení, jeho průběhu, účastnících cvičení a procvičovaných ochranných opatřeních.
Cvičení se zúčastní následující orgány krizového řízení, složky
integrovaného záchranného systému a orgány havarijní odezvy
JE Dukovany.
■ ústřední krizový štáb ČR, dotčená ministerstva a další správní
úřady
■ orgány krizového řízní kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
■ krizové štáby obcí s rozšířenou působností Třebíč, Náměšť
nad Oslavou, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Moravský
Krumlov, Znojmo, Ivančice a Břeclav
■ krizové štáby městysů Mohelno a Vémyslice a obcí Olbramovice a Šumice
■ základní školy Mohelno a Vémyslice
■ Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje
■ dekontaminační odřady Armády ČR
■ Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
■ Policie ČR – správa Jihomoravského kraje, Okresní ředitelství
Třebíč, Znojmo a Brno-venkov
■ Krajská veterinární správa kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje
■ Krajská hygienické stanice kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje
■ organizace havarijní odezvy ČEZ JE Dukovany
■ Střední průmyslová škola Třebíč (příjmové středisko evakuovaných osob ze ZŠ Mohelno)
■ koleje VUT Brno (příjmové středisko evakuovaných osob
ze ZŠ Vémyslice)
■ obce kraje Vysočina a Jihomoravského kraje ve 20km zóně havarijního plánování formou vyrozumění a varování (spuštění
varovných sirén)
■ ICOM transport, a. s. – TRADO BUS, Dopravní podnik města
Brna, a. s
K naplnění tématu cvičení byla JE Dukovany zpracována námětová situace (scénář), která simuluje mimořádnou událost na zmiňované elektrárně takovým způsobem, aby se mohly procvičit
některé vazby a využití plánovaných sil i prostředků vyplývajících z vnějšího havarijního plánu.
Havárie na Jaderné elektrárně Dukovany je simulovaná mimořádná událost iniciována simulovanou technologickou událostí,
oklasifikovanou směnovým inženýrem jako technologická mimořádná událost 1. stupně. K jejímu řešení je využito skuteč-

né geografické území, a tedy 20km zóna havarijního plánování
v okolí Jaderné elektrárny Dukovany.
Jak bude cvičení v kraji Vysočina probíhat?
Po zjištění simulované mimořádné události v jaderné elektrárně
jsou na základě pokynu směnového inženýra prováděny následující činnosti dle vnitřního havarijního plánu Jaderné elektrárny
Dukovany: Je zajištěno varování zaměstnanců a dalších osob nacházejících se v ohroženém prostoru jaderné elektrárny; je zajištěna aktivace krytových družstev a aktivují se kryty podle předem
připravených pokynů; je aktivován personál technického podpůrného střediska; je informován ředitel a vedení elektrárny o vzniku
simulované technologické události 1. stupně; je vyplněn a odeslán
formulář oznámení o vzniku mimořádné události 1. stupně na
styčné místo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
V důsledku mnohonásobné kumulace poruch provede směnový
inženýr postupně překlasifikaci simulované mimořádné události
na mimořádnou událost 2. a 3. stupně.
V souladu se zpracovaným Vnitřním havarijním plánem Jaderné elektrárny Dukovany jsou zaváděna a prováděna ochranná
opatření. Dle plánu vyrozumění provádějí Krajská operační a informační střediska HZS krajů vyrozumění správních úřadů na
území kraje, krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností o události na jaderné elektrárně. Jsou uváděny do pohotovosti orgány krizového řízení všech stupňů a připravují se přijímat
ochranná opatření.
Je provedeno varování obyvatelstva spuštěním varovných sirén v celé 20km zóně havarijního plánování (kolísavý tón v trvání 140 vteřin). Směnový havarijní štáb JE Dukovany pracuje
na zastavení úniku radioaktivních látek do životního prostředí.
Zaměstnanci JE Dukovany jsou ukryti ve speciálních úkrytech
a připravují se na možnou evakuaci.
Ústřední krizový štáb ČR, krizové štáby krajů, měst, městysů a obcí vyhodnocují vzniklou situaci, zpracovávají prognózy dalšího
vývoje na základě podkladů směnového havarijního štábu JE Dukovany a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V případě vzniku skutečné mimořádné události by ve vysílání České
televize ČT 1 a Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu byly odvysílány předem připravené relace s informacemi pro obyvatelstvo, hlavně jak se chovat a jak realizovat ochranná opatření. Ve smyslu
bezpečnostní příručky pro obyvatelstvo – kalendáře, organizuje
personál základní školy v Mohelně po varování sirénami ochranná opatření jako je ukrytí, jodovou profylaxi (bude simulováno požitím lentilek), provádějí improvizovanou ochranu dýchacích cest
a připravují se na možnou evakuaci na pokyn starosty městyse.
Na základě hodnocení technologického vývoje situace obdrží
hejtman kraje doporučení SÚJB k provedení evakuace městyse Mohelno. Ve skutečnosti se toto opatření bude týkat určitých tříd žáků školy v Mohelně. Krizový štáb kraje ve spolupráci
s krizovým štábem obce s rozšířenou působností Třebíč a městyse Mohelno zabezpečuje splnění úkolu evakuace smluvními dopravními prostředky dle vnějšího havarijního plánu. Zároveň je
vyrozuměn starosta města Třebíče, aby zahájil v souladu s předem zpracovanou dokumentací dle vnějšího havarijního plánu
přípravu na přijetí dětí ze ZŠ Mohelno a zabezpečení jejich ubytování i stravování.
Pro případ, že by bylo nutno provést dekontaminaci (odmoření)
osob a techniky, počítá vnější havarijní plán z výstavbou mobilní-
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ho dekontaminačního místa na vytipovaných komunikacích. Toto
místo bude vybudováno na louce západně od obce Kožichovice
silami a prostředky Armády ČR a vojáci procvičí postup při dekontaminaci autobusu s evakuovanými dětmi.
Policie ČR bude regulovat dopravu, simulativně provádět uzávěru
na komunikacích a společně se zdravotnickou záchrannou službou budou zabezpečovat průběh evakuace.
Zmínil jsem se o ochranných opatřeních, co představují?
Obyvatelstvu ve 20km zóně havarijního plánování je do domácností distribuována bezpečnostní příručka vydaná formou kalendáře, která radí občanům, jak se chovat při mimořádné radiační
události. Podstatou všech ochranných opatření osob před účinky
a následky nadměrného ozáření je podstatné snížení kontaktu
se zářením. Nejefektivnějším způsobem ochrany před radioaktivními látkami je ukrytí v budovách, které podstatně snižují účinky radioaktivního záření. Po výzvě ve sdělovacích prostředcích
se požijí jódové tablety, takzvaná jódová profylaxe, dle stanoveného dávkování. Nejúčinnější je před příchodem radioaktivního
oblaku. Jednou z unikajících látek při radiační havárii je radioaktivní jód. Aby se předešlo jeho hromadění ve štítné žláze člověka a poškození zdraví, užívají se tablety s neradioaktivním jódem
(KI), který nasytí štítnou žlázu a nevpustí do ní radioaktivní jód.
Tablety KI má obyvatelstvo uloženo v domácnosti, školní zařízení na školách. Pokud je nutno opustit budovu – úkryt, doporučuje
se chránit si dýchací cesty k tomu určenými ochrannými rouškami nebo improvizovanými prostředky ochrany dýchacích cest.
K tomu je možno použít navlhčený kapesník, ručník, přeloženou
gázu, toaletní papír apod. Povrch těla je přitom možno chránit
pláštěnkou, rukavicemi, gumovými holínkami apod. Evakuace
je velmi účinným ochranným opatřením. K jejímu provedení jsou
připraveny evakuační plány, podle nichž jsou lidé evakuováni do
předem stanovených příjmových míst po vybraných trasách. Doporučení k evakuaci dává hejtmanovi kraje – vedoucímu krizového štábu kraje na základě monitorování (měření) radiační situace
krizový štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Evakuaci
nařizuje a organizuje starosta obce.
I laik pozná, že časový průběh cvičení, situovaný do třech dnů,
by ve skutečnosti představoval daleko větší časový úsek. Ten by
umožnil přesné vyhodnocení situace a kvalitní rozhodování odpovědných orgánů s využitím nejmodernějších poznatků vědy
k řešení mimořádné radiační události.
Starostům měst, městysů a obcí, které se nacházejí ve 20km zóně
havarijního plánování se doporučuje v termínu cvičení si překontrolovat aktuálnost “Plánu činnosti obce v případě vzniku radiační
havárie.”Pravděpodobnost vzniku radiační havárie v souvislosti
s provozem jaderných elektráren je extrémně nízká. Nicméně
příprava a plánování opatření pro případ radiační havárie vyplývá z platné legislativy České republiky, která stanovuje v pravidelných intervalech takováto cvičení provádět. Havarijní cvičení
krizových štábů, jednotek IZS a orgánů havarijní odezvy JE Dukovany tak nepramení z obavy, že by taková situace mohla reálně nastat, ale je výrazem vysoké odpovědnosti České republiky
a provozovatele jaderného zařízení za všestrannou přípravu obsluhujícího personálu byť i na nepravděpodobné hrozby. Rovněž
je nejúčinnějším a nejefektivnějším prostředkem zvyšování havarijní připravenosti a jaderné bezpečnosti v celosvětovém měřítku.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz
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Z judikatury správních soudů
11.
Správní řízení – zjevně právně nepřípustná žádost

Za zjevně právně nepřípustnou žádost (§ 66 odst. 1 písm. b
správního řádu) je možno považovat pouze takovou žádost,
u níž je již na první pohled zřejmé, že jí nelze vyhovět. To především znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze
samotné žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2008,
čj. 2 As 74/2007-55)
V daném případě se Nejvyšší správní soud na podkladě žádosti
Hlavního města Prahy o provedení změny vlastníka motorového
vozidla vyjádřil i k charakteru zjevně právně nepřípustné žádosti.
Nejvyšší správní soud ve svých úvahách vycházel z toho, že v daném případě stěžovatel požádal o vyznačení změny vlastníka
motorového vozidla a o vystavení druhopisu technického průkazu. Svoji žádost podal k příslušnému městskému úřadu, který ve
smyslu ustanovení § 80 odst. 4 písm. a), b) zákona č. 56/2001 Sb.
vede registr silničních vozidel, rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel a provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru. Podle ustanovení § 4 odst. 4 stejného zákona se
do registru silničních vozidel zapisuje „a) vlastník (název, sídlo
a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo
povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení
azylu, jde-li o fyzickou osobu), b) provozovatel, není-li současně
vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou
osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné
číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa
místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu)“.
Důvod, pro který městský úřad zastavil řízení o této žádosti, byla
její zjevná právní nepřípustnost ve smyslu ustanovení § 66 odst.
1 písm. b) správního řádu. Závěr o právní nepřípustnosti dovodil
správní orgán z toho, že prohlášení stěžovatele o zařazení vozidla
do jeho majetku, které vycházelo z předpokladu opuštění vozidla
původním majitelem, jenž nereagoval na výzvu k vyzvednutí
si svého původně odtaženého vozidla, nelze považovat za zákonný a uznatelný doklad osvědčující změnu vlastníka.
K tomu Nejvyšší správní soud uvedl, že „zjevná právní nepřípustnost“ představuje neurčitý právní pojem, který je však nutno
vykládat restriktivním způsobem. Podle ustanovení § 45 odst. 3
správního řádu totiž takovou žádost správní orgán neprojednává
a řízení zastaví. Z důvodu ochrany práv účastníků řízení je proto
možno k tomuto způsobu rozhodnutí přikročit jen tehdy, jestliže
je skutečně již na první pohled zřejmé, že žádosti nelze vyhovět.
To znamená, že tato nepřípustnost musí být patrna již ze samotné
žádosti, nikoliv teprve z výsledků dalšího dokazování či zjišťování. Komentář ke správnímu řádu (Vedral, J., Správní řád – komentář, Polygon, 2006, str. 315 a násl.) jako příklady zjevné právní
nepřípustnosti uvádí například situaci, kdy o přiznání oprávnění
vázaného na dosažení určitého věku žádá osoba, která této hranice nedosáhla, případně žádost o přiznání určitého oprávnění,
které může získat toliko právnická osoba, podá osoba fyzická.
„Smyslem tohoto ustanovení je to, aby se takovou žádostí, u které
je zcela zjevné, že jí nemůže být vyhověno, neboť to právní úpra(pokračování na další straně)
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va neumožňuje, správní orgán nemusel po věcné stránce zabývat, neboť by to bylo zjevně bezpředmětné a výsledek řízení by
byl naprosto stejný... Žádost může být kvalifikována jako zjevně
nepřípustná, pokud při jejím posuzování nebude správní orgán
muset uplatňovat správní uvážení, respektive vykládat neurčité
právní pojmy. V takovém případě by podle ustanovení § 45 odst.
3 postupovat nešlo, správní orgán by musel žádost posuzovat meritorně a teprve na základě proběhlého správního řízení ji případně zamítnout rozhodnutím podle § 67 odst. 1.“
Je proto namístě zodpovědět otázku, zda v daném případě městský úřad situaci vyhodnotil správně, když předmětnou žádost
označil za zjevně právně nepřípustnou. K tomuto závěru dospěl
městský úřad na základě úvahy, že „jakékoliv prohlášení o zařazení majetku do vlastnictví obce či protokol o převzetí vozidla
nelze správním orgánem považovat za zákonný ani právně uznatelný doklad osvědčující změnu vlastníka motorového vozidla“.
Nejvyšší správní soud zastává názor, že vzniklá situace byla vyhodnocena chybně. Jak totiž plyne ze shora uvedeného, k závěru
o zjevné právní nepřípustnosti předmětné žádosti došel správní
orgán až na základě jejího meritorního posouzení a poté, co vyhodnotil přiložené doklady (protokol o předání a převzetí opuštěného vozidla, prohlášení o zařazení majetku do vlastnictví obce).
Ve skutečnosti tedy podaná žádost svojí podstatou nebyla zjevně
právně nepřípustná (například proto, že ji podal neoprávněný subjekt či že by její podání výslovně vylučovala zákonná úprava), takže by se s ní správní orgán I. stupně věcně vůbec nemusel zabývat,
nýbrž právě naopak se s ní tento orgán vypořádal věcně a – materiálně vzato – ji neshledal důvodnou. O tom ostatně svědčí i zjevné
rozpaky městského úřadu patrné z obsahu správního spisu, který
nejprve požádal nadřízený orgán o metodickou pomoc a teprve po
jím provedeném právním rozboru dospěl k citovanému závěru. Jinak řečeno, žádost nebyla natolik zjevně právně nepřípustná, že by
s ní takto správní orgán I. stupně okamžitě naložil, nýbrž nejprve
byl osloven metodicky nadřízený orgán a teprve se zaštítěním se
jeho právním názorem a po podrobném rozboru nastalé právní situace došlo k zastavení řízení z tohoto důvodu.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Možnosti získání finanční podpory pro obce
formou grantu nebo půjčky z Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí
Žadatelem o poskytnutí finanční pomoci mohou být veřejné
subjekty, NNO a podřízené organizace Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“).
Oprávnění žadatelé jsou zvláště specifikováni pro jednotlivé
předměty finanční pomoci. Finanční pomoc se vztahuje pouze na projekty realizované na
území České republiky a je poskytována dvěma způsoby:
Půjčky
Výzva bude vyhlášena v listopadu 2008. Půjčka je účelově
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určená podpora na výstavbu
čistíren odpadních vod a kanalizací (dále jen „ČOV“) pro malé
obce do 2 000 ekvivalentních
obyvatel; na zpracování žádostí do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP
ŽP“); na překlenutí nákladů
úspěšných projektů Finančních
mechanismů EHP a Norska,
programů LIFE a LIFE+; na aktivity pro municipality prokazatelně související s ochranou
životního prostředí a udržitelným rozvojem.

Půjčka se poskytuje až do výše
75 % celkových uznatelných
nákladů.
Půjčka na zpracování dokumentace projektů pro OP ŽP se
poskytuje až do výše 5 mil. Kč.
Půjčka pro municipality na
projekty prokazatelně související s ochranou životního prostředí a udržitelného rozvoje se
poskytuje až do výše 5 mil. Kč.
Půjčka na kanalizaci a ČOV až
do výše 10 mil. Kč.
Úroková sazba platná po celou
dobu splácení půjčky je stanovena ve výši 1 % p. a.
Granty
Výzva byla vyhlášena 15. 10.
2008 a ukončení přijímání žádostí bude 15. 1. 2009. Grantem je účelově určená podpora
na spolufinancování projektů
Místních Agend 21 (dále jen
„MA 21“). Grant lze využít na
následující aktivity: podpora
zavádění MA 21 a prokazatelný kvalitativní posun v tomto
procesu; sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni;
komunitní a expertní plánování v kvalitě MA 21; realizace
místních akcí a kampaní pro
veřejnost a další opatření a ak-

tivity směrem k udržitelnému
rozvoji; modelové projekty pro
udržitelný rozvoj, které řeší
ochranu životního prostředí
a současně přispívají k sociálnímu a ekonomickému rozvoji
obcí a regionů.
Doba realizace projektů nesmí
překročit 2 roky.
Výše grantu na jeden projekt
se pohybuje v rozmezí 500 tis. Kč
– 2 mil. Kč (podle úrovně realizace
MA 21). Minimální částka, na kterou bude grant poskytnut, je 100 tisíc Kč. Grant může být poskytnut
až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů na projekt.
Důležité: v rámci následující
výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového
fondu Ministerstva životního
prostředí budou podporováni
pouze žadatelé, kteří MA 21 již
realizují.
Více
informací
naleznete na: www.kr-vysocina.cz/
zdravykraj a www.mzp.cz/
revolving.
 Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21,
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Zápis o výsledku voleb do
Zastupitelstva kraje Vysočina
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina, které proběhly ve dnech 17.–18. 10. 2008, je k dispozici ve formátu pdf ke
stažení v rubrice Úřední deska/Oddělení správní. Celkem se na seznamech voličů objevilo v regionu 412 166 jmen, z nichž se k volební urně dostavilo 184 981 osob. Na Vysočině kandidovalo celkem
14 politických stran, politických hnutí či koalic.
Poprvé se noví zastupitelé kraje Vysočina, které se občané regionu vybrali v krajských volbách, sejdou nejpozději do 15. listopadu
2008. Na prvním zastupitelstvu by měli být zvoleni noví členové
Rady kraje Vysočina a hejtman. Do té doby bude fungovat stará
krajská rada a dosavadní hejtman. Ten také první schůzi nového
krajského zastupitelstva svolá.
Výsledky voleb:
Počet mandátů
Česká strana sociálně demokratická
21
Občanská demokratická strana
11
Komunistická strana Čech a Moravy
8
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 5
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564602328, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

