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V pořadí třetím hejtmanem kraje Vysočina se dnes stal Jiří Běhounek. Ve funkci prvního
muže regionu nahradí Miloše Vystrčila, který kraj vedl uplynulé čtyři roky. Nové krajské zastupitelstvo zvolilo i dalších osm členů Rady kraje Vysočina.
Novým hejtmanem kraje Vysočina se v pátek
14. listopadu na ustavujícím zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina stal lídr vítězné sociální
demokracie MUDr. Jiří Běhounek (nezávislý
za ČSSD). Ve veřejné volbě získal 28 hlasů
od 45 přítomných zastupitelů.
„Děkuji všem, kteří mi umožnili stát se hejtmanem našeho krásného kraje. Cítím vůči vám
všem vděčnost, nesmírný závazek a odpovědnost,“ uvedl nový hejtman Jiří Běhounek.
Složení nové krajské rady:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman (nezávislý
za ČSSD) – oblast zdravotnictví
Ing. Vladimír Novotný, statutární náměstek
hejtmana (ČSSD) – obl ast financí a grantů
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana (ČSSD)
– oblast dopravy a majetku
Ing. Bc. Martin Hyský, radní (ČSSD) – oblast
regionálního rozvoje, EU
Bc. Petr Krčál, radní (ČSSD) – oblast sociálních věcí
RNDr. Marie Kružíková, radní (ČSSD)
– oblast školství
Ing. Josef Matějek, radní (ČSSD) – oblast
zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Zdeněk Ryšavý, radní (ČSSD) – oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování

Ing. Tomáš Škaryd, radní (ČSSD) – oblast cestovního ruchu a kultury, NNO

Životopis nového hejtmana
MUDr. JIŘÍ BĚHOUNEK
Narozen: 1952 v Praze
Stav: ženatý, syn a dcera
Vzdělání:
1958–1967 ZDŠ
1967–1970 SVVŠ
1970–1976 Fakulta všeobecného lékařství
UK
1980 atestace I. stupně ortopedie
1986 atestace II. stupně ortopedie
Pracovní činnost:
od roku 1976 - lékař ortopedického oddělení Pelhřimov
od roku 1986 – dosud primář ortopedického oddělení Nemocnice Pelhřimov, p. o.
1996–2000 – náměstek HTS Nemocnice
Pelhřimov
2001–dosud – sekretář ČSOT
Záliby:
volejbal, sportovní aktivity
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Projev nového hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka,
sídlo kraje Vysočina, Jihlava, 14. 11. 2008
Vážený pane senátore, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení
pánové, milé kolegyně a kolegové, vážení přítomní!
Chci říci jen poděkování, malý osobní slib a výzvu. Děkuji všem,
kteří mi umožnili stát se hejtmanem našeho krásného kraje. Cítím
vůči vám všem vděčnost, nesmírný závazek a odpovědnost.
Děkuji Vám, pane Miloši Vystrčile, za Vaši vytrvalou pracovitost,
s jakou jste Vysočinu řídil po celé čtyři roky.
Děkuji předchozím radním a zastupitelům a všem pracovníkům
krajského úřadu a všem dalším, kdož se na této práci podíleli.
A děkuji hlasitě všem, kteří se postavili po mém boku, abychom
spravovali náš kraj k dalšímu rozvoji a bohatství.
Lidé znají mé krédo, se kterým jsem kandidoval. S nasazením,
rozhodně a slušně.Celý profesní život navracím zdraví a pohodu
tam, kde byla bolest a utrpení. Na operačním sále jsem se naučil

rozhodovat rychle a správně. Na chyby zde totiž není místo.
A stejné to bude teď. Slibuji práci pracovitým, slušnost slušným,
vděk vděčným, jistotu sebejistým a pokoru pokorným. S nasazením, rozhodně a slušně.
Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové,
Vysočina je dobrý kraj. Krásný, prosperující a čistý. Takový,
jací jsou lidé, kteří zde žijí. Všichni si na tom zakládáme. Na té
houževnatosti, pracovitosti, rozumu a sounáležitosti. Vyzývám
všechny politiky a všechny obyvatele kraje, sebe nevyjímaje: pokračujme společně v dobré práci, veďme náš kraj k ještě rychlejšímu rozvoji, ještě větší prosperitě a ještě lepší budoucnosti. Jen
tak splníme své sliby.

Z judikatury správních soudů
12.

středkem nápravy, jejž je před
podáním žaloby na ochranu
proti nečinnosti třeba vyčerpat,
je žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80
odst. 3 správního řádu. Krajský soud tak dospěl k závěru,
že stěžovatel měl před podáním
žaloby na ochranu proti nečinnosti podat v souladu s § 80
odst. 3 správního řádu žádost
o uplatnění opatření proti nečinnosti u příslušného nadřízeného správního orgánu.
Po podání kasační stížnosti proti tomuto usnesení se věcí zabýval i Nejvyšší správní soud. Ten
kasační stížnost zamítl a v odůvodnění svého rozsudku uvedl
rovněž následující:
Podání kasační stížnosti správním orgánem proti rozsudku
krajského soudu, jímž bylo
jeho rozhodnutí, příp. i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušeno, nezbavuje správní
orgány povinnosti pokračovat ve správním řízení, a řídit
se přitom závazným právním
názorem krajského soudu,
a pokud tak nečiní, může se
podle okolností jednat o nečinnost, proti níž se lze bránit podáním žaloby podle
§ 79 a násl. s. ř. s. V předmětné věci ovšem takový stav
trval pouze do právní moci
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2006,

Žaloba proti nečinnosti, nové
projednání věci po zrušení
pravomocného
rozhodnutí
soudem
I. Před podáním žaloby
na ochranu proti nečinnosti
správního orgánu je v řízení vedeném podle správního
řádu č. 500/2004 Sb. třeba
vždy nejprve vyčerpat procesní prostředek ochrany
proti nečinnosti ve správním řízení, kterým je návrh
nadřízenému správnímu orgánu dle § 80 odst. 3 správního řádu.
II. Bylo-li správní rozhodnutí, které nabylo právní
moci za účinnosti správního
řádu č. 71/1967 Sb., správním soudem zrušeno již za
účinnosti správního řádu
č. 500/2004 Sb., postupuje se
v dalším řízení podle nového
správního řádu (§ 179 odst.
1 věta druhá správního řádu
č. 500/2004 Sb. a contrario).
(Podle rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne
18. 10. 2007, č. j.: Ans 1/2007100)
Krajský soud v Plzni v daném
případě svým usnesením odmítl žalobu žalobce, jíž se do-

máhal, aby soud příslušnému
stavebnímu úřadu uložil povinnost vydat do 30 dnů od právní
moci rozsudku rozhodnutí v řízení týkajícím se stavebních
úprav, demolice a přístavby
rodinného domu. V předmětné
věci bylo původně rozhodováno podle „starého“ správního
řádu, rozhodnutí bylo následně zrušeno sudem ve správním
soudnictví a řízení již pokračovalo za účinnosti „nového“
správního řádu.
V odůvodnění tohoto usnesení krajský soud konstatoval,
že mezi základní podmínky řízení o žalobě na ochranu proti
nečinnosti správního orgánu
patří podle § 79 odst. 1 s. ř. s.
bezvýsledné vyčerpání prostředku, který procesní předpis
platný pro řízení u správního
orgánu stanovuje k ochraně
proti nečinnosti správního orgánu, neboť ochrana veřejných
subjektivních práv osob poskytovaná správními soudy má
subsidiární povahu ve vztahu
k ochraně poskytované správními orgány, a nastupuje tedy
až poté, co nebylo dosaženo
nápravy v rámci veřejné správy (§ 5 s. ř. s.). Takovým pro-

Děkuji vám.

čj. 5 As 23/2006-173, jímž byl
právě ke kasační stížnosti Magistrátu města Plzně rozsudek
Krajského soudu v Plzni ze dne
7. 12. 2005, čj. 30 Ca 7/200388, zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení,
a tudíž došlo přinejmenším do
nového rozhodnutí krajského soudu k obnovení právní
moci původních správních rozhodnutí Magistrátu města Plzně i úřadu.
V každém případě se však Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje s názorem krajského
soudu v tom, že nezbytnou
podmínkou řízení o žalobě
na ochranu proti nečinnosti
správního orgánu je podle § 79
odst. 1 s. ř. s. bezvýsledné vyčerpání procesních prostředků, které má žalobce k ochraně
proti nečinnosti k dispozici ve
správním řízení. Před použitím některé z žalob ve správním soudnictví je tedy nutné
vždy vyčerpat řádné opravné prostředky či jiné procesní
prostředky nápravy, jež jsou
k dispozici v řízení před správním orgánem. Tato zásada je
v obecné rovině vyjádřena
v § 5 s. ř. s. a je pak pro jednotlivé typy žalob konkretizována v § 68 písm. a), § 79 odst.
1 a § 85 s. ř. s.
Takovýmto prostředkem ochrany
proti nečinnosti je ve správním
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řízení žádost k nadřízenému
správnímu orgánu podle § 80
odst. 3 správního řádu. V daném případě tedy nepostačuje,
pokud Magistrát města Plzně
věděl o tom, že jeho rozhodnutí stejně jako rozhodnutí úřadu
bylo zrušeno, a že tudíž v předmětném správním řízení bylo
nutno pokračovat. Domáhal-li
se stěžovatel ochrany před nečinností úřadu, měl tak nejprve
učinit v souladu s § 80 odst. 3
správního řádu u nadřízeného správního orgánu, a teprve
pokud by taková žádost nebyla
úspěšná, mohl stěžovatel podat
žalobu na soud.
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Stěžovatel přitom ani nezpochybňuje závěr krajského soudu, že předmětné správní řízení
mělo být po zrušujícím rozsudku krajského soudu dále vedeno podle (nového) správního
řádu, a že tedy stěžovatel měl
k dispozici procesní prostředek ochrany před nečinností
podle § 80 odst. 3 správního
řádu. Z výkladu § 179 odst.
1 správního řádu a contrario nevyplývá nic jiného, než
že po zrušení pravomocného
správního rozhodnutí, k němuž došlo již za účinnosti
správního řádu, se v dalším
řízení postupuje podle tohoto

Kontinuita v přístupu
k evropským tématům
VIZE 2015, druhý ročník konference
o realizaci Regionálního operačního
programu Jihovýchod, se konala v Brně 12. listopadu 2008. Jak již název naznačuje, tématem byly výzvy a specifika
rozvoje regionu Jihovýchod pro nadcházející roky.
„I v budoucnu budou evropská témata a evropské projekty naprostou prioritou budoucí politické reprezentace Jihomoravského kraje,“ sdělil Michal Hašek, lídr ČSSD v krajských volbách 2008,
v úvodu konference VIZE 2015. „Z hlediska kontinuity chceme,
aby se region Jihovýchod i nadále řadil mezi nejúspěšnější v čerpání evropských fondů na velmi kvalitní projekty. Bez ohledu na to,
že se změnila z hlediska krajských zastupitelstev politická mapa
České republiky, jednoznačně trvám na kontinuitě programu, který byl nastolen, a také na navázání na vynikající výsledky práce
Regionální rady,“ prohlásil Michal Hašek a poděkoval dosavadním
představitelům Regionální rady Jihovýchod.
Cílem konference bylo poskytnout názorovou platformu odborníkům a odpovědět na základní otázku, kam směřuje rozvoj regionu
Jihovýchod. Ve třech panelových diskusích, sestavených podle prioritních os Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod,
odborníci diskutovali na téma dopravy, cestovního ruchu a rozvoje
měst i venkova.
Význam konference jako výborného příkladu komunikace vyzdvihl zástupce Evropské komise Jack Engwegen. Zdůraznil, že Česká
republika je největším příjemcem dotací Evropské unie v příjmu
na hlavu. Základem poskytování dotací stále zůstává efektivita.
S větší pravomocí regionálních orgánů pro stanovení cílů dotační
politiky stoupá i jejich zodpovědnost. Pro úspěšnou realizaci cílů
je zapotřebí vytvořit kvalitní implementační strukturu s transparentními a přísnými pravidly, kvalitní a dostatečný administrativní
aparát i funkční monitorovací systém, zdůraznil Jack Engwegen.
Daniel Braun, ředitel odboru řízení a koordinace Národního strategického referenčního rámce Ministerstva pro místní rozvoj, hovořil
o systému implementace programů v České republice. Jako primární zdůraznil přesné stanovení cíle a jasnou strategii. Při hledání
zdrojů jsou strukturální fondy jedním z několika veřejných zdrojů
a nesmějí nahrazovat soukromé investice. Zdůraznil, že projekty

procesního předpisu. Krajský
soud zcela správně vycházel
z toho, že postup podle dosavadních procesních předpisů
za účinnosti nového procesního předpisu je vždy výjimkou,
která se použije pouze tam,
kde tak přechodná ustanovení
nového zákona výslovně stanovují (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
25. 7. 2007, čj. 1 Ais 5 5/200660). Na daný případ žádné
z přechodných ustanovení
správního řádu použít nelze.
Jestliže tedy stěžovatel byl
oprávněn obrátit se na Magistrát města Plzně jako na nad-
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řízený orgán úřadu se žádostí
o uplatnění opatření proti nečinnosti, a přesto tak neučinil,
nevyčerpal možné prostředky ochrany před nečinností ve
správním řízení. Chyběla zde
tedy nezbytná podmínka řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti Úřadu městského
obvodu Plzeň 4, a proto byla
žaloba důvodně krajským soudem odmítnuta.
 David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

nemají vznikat izolovaně, ale v souladu se strategiemi. Proto je nutné již od počátku projekt konzultovat.
Dosáhnout více, utratit méně
V panelu Doprava poprvé zazněl slogan sdílený postupně i ostatními panely: Dosáhnout více, utratit méně. Jak na to? Klíčovými slovy jsou efektivita a kvalitní lidské zdroje.
Výsledky panelové diskuse na téma Doprava
Efektivita dle odborníků panelu Doprava spočívá v této oblasti ve
společném strategickém plánování, kvalitě a technologické kázni
spojené s obnovením prestiže stavebního dozoru. Silnice jsou nejbolavějším místem regionu Jihovýchod v oblasti dopravy. Polovina
silnic II. a III. třídy je v havarijním stavu, další v nevyhovujícím,
navíc se stav silnic rychlým tempem zhoršuje. Je potřeba vyvíjet
tlak na dokončení strategických dopravních tepen vedených regionem Jihovýchod. „Musíme zlepšit stav silnic druhých a třetích
tříd,“ znělo unisono celým panelem. Silnice stavíme draze.
Cestovní ruch
„Zachránit a budovat to, co jiný kraj nemá: historii a přírodu.
Ostatní, například aquapark, je nadstandard.“ V oblasti cestovního ruchu se odborníci shodli na potřebě stavět na jedinečnosti obou
krajů: víno, folklor, památky, zimní sporty… Regionálním rodinným stříbrem jsou nejen existující tradice jako například Johan
Gregor Mendel, František Dietrichstein, Gustav Mahler či Věstonická Venuše, ale i příběhy a legendy; je výhodné o ně více opřít
propagaci regionu. Marketing nesmí předcházet skutečným službám – cílem je především spokojený návštěvník vracející se do regionu, nikoliv počet návštěvníků.
Rozvoj měst a venkovských sídel
Odborníci diskusního panelu na téma Rozvoje měst a obcí se shodli na nezbytnosti podpory polycentrického rozvoje – rovnovážného,
ale diferencovaného rozvoje menších i větších měst a na nutnosti podpory udržitelné dostupnosti založené na posílení pólů růstu.
Každý kraj má jiné zájmy a je těžké hledat jednotný směr. Je proto
nezbytné posilovat již existující spolupráci při vytváření rozvojových strategií krajů, aglomerací kolem pólů růstu a vlastních pólů
růstu. Zazněla i konkrétní výzva na posílení spolupráce mezi Jihomoravským krajem a městem Brnem.
Odborníci vidí příležitosti dalšího rozvoje měst a venkova v koncentraci části prostředků pro strategické projekty na národní
úrovni, snížení počtu operačních programů a možnosti podpory
skutečně integrovaných projektů. Dalším potenciálem je podpora
oblasti občanské vybavenosti přes národní zdroje (rozpočtové určení daní).
Více informací na stránkách www.jihovychod.cz.
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Krajský odbor školství mění adresu
Krajský odbor školství, mládeže a sportu změnil svou jihlavskou adresu. Už od 10. listopadu 2008 najdete oddělení
ekonomiky školství, oddělení mládeže a sportu i oddělení organizace školství nově na adrese Věžní 28, Jihlava.
Stěhování odboru školství, mládeže a sportu z původní adresy
na Tolstého ulici v Jihlavě proběhlo začátkem listopadu.

Do rekonstruované budovy ve Věžní ulici, která donedávna
sloužila jako domov mládeže, má veřejnost přístup novým
hlavním vchodem přímo z Věžní ulice. Nově zde vzniklo pro
více než čtyři desítky úředníků 22 kanceláří. E-mailové adresy na úředníky odboru zůstávají stejná. Nová telefonní čísla jsou uvedena v tabulce.

Pech Miroslav, Mgr.

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

564 602 954

Váchová Eliška

organizace práce odboru

564 602 953

Krčál Vít, Mgr.

právník

564 602 956

Ubr Kamil, RNDr.
Vlachová Alena, Ing.

koncepční pracovník
oddělení ekonomiky školství – vedoucí oddělení

564 602 946
564 602 937

Baštová Jitka

oddělení ekonomiky školství

564 602 931

Bromová Inka

oddělení ekonomiky školství

564 602 925

Derner Josef

oddělení ekonomiky školství

564 602 934

Dolejší Helena

oddělení ekonomiky školství

564 602 962

Dvořáková Vlasta

oddělení ekonomiky školství

564 602 963

Fenclová Lea

oddělení ekonomiky školství

564 602 965

Kafková Jitka

oddělení ekonomiky školství

564 602 936

Krčmová Marie

oddělení ekonomiky školství

564 602 929

Krutišová Vladimíra

oddělení ekonomiky školství

564 602 932

Kučerová Jana

oddělení ekonomiky školství

564 602 926

Moravcová Helena

oddělení ekonomiky školství

564 602 935

Nevrkla Zdeněk, Ing.

oddělení ekonomiky školství

564 602 960

Pavelcová Zuzana

oddělení ekonomiky školství

564 602 933

Procházková Hana

oddělení ekonomiky školství

564 602 927

Řezáčová Květuše

oddělení ekonomiky školství

564 602 961

Římalová Jaroslava

oddělení ekonomiky školství

564 602 928

Vařejková Marie, Ing.
Panovec Petr, Mgr.

oddělení ekonomiky školství
oddělení mládeže a sportu – vedoucí oddělení

564 602 930
564 602 938

Horký Petr, Mgr.

oddělení mládeže a sportu

564 602 941

Prokop Vilibald, Ing.

oddělení mládeže a sportu

564 602 940

Lysová Klára, Mgr.

oddělení mládeže a sportu

564 602 939

Trávníková Věra, PhDr.

oddělení mládeže a sportu

564 602 942

Caklová Květa, Bc.

oddělení organizace školství

564 602 952

Dočkalová Jana

oddělení organizace školství

564 602 959

Doleželová Marie, Mgr.

oddělení organizace školství

564 602 958

Hloušková Zdeňka, Bc.

oddělení organizace školství

564 602 950

Hřebenová Dagmar, Mgr.

oddělení organizace školství

564 602 947

Chvátalová Eva, Mgr.

oddělení organizace školství

564 602 949

Johanidesová Olga

oddělení organizace školství

564 602 955

Kolčavová Libuše, Mgr.

oddělení organizace školství

564 602 957

Látera Karel, Ing.

oddělení organizace školství

564 602 944

Miksová Petra

oddělení organizace školství

564 602 948

Škrdlová Zuzana

oddělení organizace školství

564 602 945

Vašíčková Marie, Mgr.

oddělení organizace školství

564 602 951

Zelený Vladimír, PaedDr.

oddělení organizace školství

564 602 964

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

724 650 110

724 650 137
724 650 112

724 650 179

724 650 224

724 650 210

číslo 12/2008
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Nabídka práce na Vysočině je slabá
V kraji Vysočina bylo na konci října evidováno 14 593 uchazečů o práci a pouze 3 857 volných pracovních míst, která nahlašují zaměstnavatelé úřadům práce. Přestože při sjednávání
práce hrají roli také personální agentury, a nejsou tak statisticky
podchycena všechna volná pracovní místa, je zřejmé, že nabíd-

ka práce na Vysočině je ve srovnání s republikovým průměrem
omezená. Proto nepřekvapuje, že řada obyvatel Vysočiny dojíždí za prací za hranice kraje, a to zejména do pražské a brněnské
aglomerace. Vysočina je tak v bilanci dojížďky za prací výrazně pasivní.

Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo v krajích ČR v říjnu 2008:
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Téměř čtvrtina volných pracovních míst (920) je v rámci kraje Vysočina lokalizována v Jihlavě. Z pohledu obvodů ORP
je nejlepší situace na Žďársku, Pelhřimovsku, Jihlavsku
a Havlíčkobrodsku, kde připadají na jedno volné pracovní místo
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zhruba dva uchazeči. V regionech, které se v rámci Vysočiny
vyznačují nejvyšší mírou registrované nezaměstnanosti (Bystřicko, Moravskobudějovicko, Náměšťsko), je nabídka práce
nejslabší.

Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v říjnu 2008:
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Zdroj dat (oba obrázky): Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Program obnovy venkova
Vysočiny
Připomínáme obcím, které
čerpaly dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
v roce 2008, že vyúčtování
celkových nákladů projektu
a závěrečná zpráva musí být
předloženy na formuláři přikládaném v příloze průvodního
dopisu smlouvy o poskytnutí podpory (k dispozici rovněž
na úřadu obce s rozšířenou působností nebo na internetových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova) nejpozději do
31. 1. 2009 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu obec spadá. Součástí vyúčtování musí
být též kopie prvotních účetních dokladů včetně dokladů
o úhradě celkových nákladů

akce (výpisy z účtu apod.).
Uznatelné náklady se vztahují pouze k roku 2008
(faktury a další doklady mohou být pouze z tohoto roku)
a musí být zároveň v tomto
roce dle výpisů z účtů, případně jiných účetních dokladů,
také uhrazeny.
Předpokládáme, že žádosti
na rok 2009 se budou přijímat opět v termínu od 1. ledna 2009 do 31. ledna 2009
na úřadech příslušných obcí
s rozšířenou působností.
O podmínkách a termínech poskytnutí podpory pro rok 2009
vás budeme informovat v příštím čísle.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Změna v uplatňování náhrady škody
na rybách způsobené vydrou říční
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon o náhradách škod), umožňuje mimo jiné rybářům nárokovat od státu náhradu hmotné škody na rybách způsobené vydrou říční.
Výše škody musí být vždy doložena odborným či znaleckým posudkem. Z důvodu nutnosti sjednocení v postupu výpočtu výše
škody dochází ke změně stávající používané metodiky. Nová
metodika ke zpracování posudků k určení výše škod způsobených vydrou říční, jejíž využití doporučuje AOPK ČR, bude od
1. 11. 2008 k dispozici na internetových stránkách AOPK ČR
www.ochranaprirody.cz > Odborná činnost > Druhová ochrana.
Nová metodika předpokládá opakované návštěvy lokality zpracovatelem posudku v průběhu období, za něž je požadována náhrada škody. Z tohoto důvodu je nezbytné oslovit zpracovatele
posudku již na počátku období, za které je škoda uplatňována (dosud stačilo kontaktovat zpracovatele na konci škodního období).
Žádost na příslušný krajský úřad by pak měla být podána stejně
jako doposud až na konci tohoto období (jeho délka je dle zákona
maximálně 6 měsíců).
Podstatnou změnou pro žadatele je i skutečnost, že s platností
od 27. 10. 2008 AOPK ČR z kapacitních důvodů přestává vypracovávat posudky k výpočtu výše škod způsobených vydrou říční pro účely zákona č. 115/2000 Sb. Žádosti o posudek došlé do
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tohoto data zde budou ještě vyřízeny, a to dle dosud užívané metodiky.
Se žádostmi na zpracování posudku po tomto termínu je třeba
se obracet na soukromé subjekty (znalce), které se touto činností
zabývají. Doposud známé subjekty (soukromé osoby) v kraji Vysočina, jež se zpracováním posudků zabývají nebo v minulosti zabývaly a které se podílely i na vzniku nové metodiky, jsou:
1) ALKA Wildlife, o. p. s. (území od Jihlavy na jih), Lidéřovice 62, 38001 Dačice, e-mail: polednici@centrum.cz, telefon:
606 598 903
2) Český nadační fond pro vydru (J část území Vysočiny, část
Středočeského kraje), P. O. BOX 53, Jateční 311, 379 01, Třeboň, e-mail: mpacovska@vydry.org, tel.775 364 625
3) RNDr. Aleš Toman, e-mail: zoolog@zoojihlava.cz, telefon:
736 631 802
4) Mgr. Václav Beran (území od Jihlavy na sever), e-mail:
lutra@email.cz, tel. 731 407 839
Případné dotazy týkající se nové metodiky zodpoví na pracovišti
AOPK – Stanici ochrany fauny Pavlov Mgr. Olga Růžičková, telefon: 724 329 583, příp. výše uvedení zpracovatelé. S ostatními
dotazy je možné obracet se na níže uvedenou adresu.
 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Zaměstnanost
V částce 124/2008 Sbírky zákonů vydané dne 20. 10. 2008
byl pod č. 382 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; a další
související zákony.
Novela zákona zavádí možnost zjednodušeného povolení pracovního pobytu cizinců
– takzvanou Zelenou kartu.
Zákon dále zpřesňuje pravidla
pro evidenci nezaměstnaných
a omezuje možnost přivýdělku
k podpoře.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 1. 2009 (část 1. 1. 2010).
Odpady kovové
V částce 124/2008 Sbírky zákonů vydané dne 20. 10. 2008 byl
pod č. 383 publikován zákon,
kterým se mění zákon č. 185/
2001 Sb., o odpadech a o změ-

ně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů; a zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona prohlubuje povinnost identifikovat prodávající při výkupu vybraných
kovových odpadů a zakazuje
jejich výkup za hotové. Zákon
mimo jiné zavádí poplatky
za registraci ojetých aut.
Zákon nabývá účinnosti dne
1. 1. 2009.
Formuláře pro zápis do obchodního rejstříku
V částce 127/2008 Sbírky zákonů vydané dne 30. 10. 2008

číslo 12/2008

byla pod č. 392 publikována
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání
návrhů na zápis do obchodního
rejstříku.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
Přijímací řízení na střední
školy
V částce 128/2008 Sbírky zákonů vydané dne 30. 10. 2008
byla pod č. 394 publikována
vyhláška, jíž se mění vyhláš-

ZPRAVODAJ
ka č. 671/2004 Sb., kterou se
stanovují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Výměna občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
V souvislosti s ust. § 24 odst.
2 zákona č. 328/1999Sb., o občanských průkazech, v platném znění, a nařízením vlády
č. 612/2004 Sb., kterým se stanovují lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, dochází ke
skončení platnosti občanských
průkazů vydaných do 31. prosince 2003.
Žádost o vydání občanského
průkazu musí občan předložit nejpozději do 30. listopadu 2008 (lhůta pro vydání
občanského průkazu je totiž
30denní).
Žádost o vydání občanského průkazu se podává osobně
na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle
místa trvalého pobytu, popří-

padě na kterýkoliv obecní úřad
obce s rozšířenou působností
mimo místo trvalého pobytu
nebo na kterýkoliv matriční
úřad. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená ani jinak znehodnocená.
Předložením žádosti a dokladů
může občan pověřit svého zástupce na základě plné moci.
Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech obecních úřadech
obcí s rozšířenou působností
a matričních úřadech.
Doklady potřebné pro vydání
občanského průkazu:
■ dosavadní občanský průkaz
■ jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě
občana

■ doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do
občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana, anebo údaje potřebné
k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji
vedenými v informačním
systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
Doklady musí být předloženy
v originále, ověřeném opise
nebo ověřené kopii.
Vyhotovený občanský průkaz
si občan může převzít u matričního úřadu nebo u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, který si uvedl do žádosti
o vydání občanského průkazu.
Jinak má povinnost si převzít
občanský průkaz u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností příslušného pro jeho
vydání (a tedy podle místa trvalého pobytu).
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných
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údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před
1. lednem 1936.
V souvislosti s výše uvedenou povinnou výměnou občanských průkazů si o nový
občanský průkaz dosud nepožádalo v kraji Vysočina ještě
12 463 občanů (v okrese Jihlava se nesplnění povinnosti
týká 3 313 občanů, v okrese
Havlíčkův Brod 2 128 občanů, v okrese Pelhřimov 2 628
občanů, v okrese Třebíč
2 100 občanů a v okrese Žďár
nad Sázavou 2 294 občanů).
 Věra Burešová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 179, e-mail:
buresova.v@kr-vysocina.cz
 Miroslava Marešová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 180, e-mail:
maresova.m@kr-vysocina.cz

Nové dotace z národních
zdrojů na EVVO
Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí pro neinvestiční projekty EVVOP - environmentální vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství.
Program č. 2 - Neinvestiční
podpora rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích,

poradenských a informačních
center.
Program č. 3 - Neinvestiční
podpora projektů zaměřených
na aktuální témata z oblasti ŽP.
U obou výzev končí termín pro
předložení žádostí dne 9. ledna
2009 do 12,00 hod.
Více informací naleznete na adrese: www.sfzp.cz/clanek/192/
729/nove-dotace-z-narodnichzdroju
Pro více informací můžete kontaktovat:
 Jana Slaninová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 505, e-mail:
slaninova.j@kr-vysocina.cz
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