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Vážený pane místopředsedo vlády,
dovolujeme si obrátit se na Vás s žádostí o důležité informace, které nepřímo souvisejí
s činností NERV (Národní ekonomické rady vlády). Omlouváme se, že Vás tím musíme
obtěžovat, potřebné údaje jsme však nikde v oficiální verzi nenalezli (ani na www
stránkách úřadu vlády) a informace zprostředkované tiskem musíme brát s rezervou.
Orgány kraje Vysočina průběžně vyhodnocují dopad hospodářské krize na činnost a
aktivity kraje, zejména se snažíme predikovat vliv na příjmovou stranu jeho rozpočtu na
rok 2009 a 2010. Rada kraje ve spolupráci s krajským úřadem připravila, projednala a
dne 3. 3. 2009 schválila základní dokument nazvaný Strategie kraje Vysočina pro
období hospodářské krize. Tento materiál je nyní rozpracováván do konkrétních
opatření. Dovolujeme si poslat Vám jej pro informaci jako přílohu tohoto dopisu. Dále
Rada kraje Vysočina zřídila Pracovní skupinu pro Vysočinu, která zahrnuje zejména
orgány veřejné správy (samosprávné orgány kraje včetně zástupců opozice, krajský
úřad, úřady práce) a také hospodářskou a agrární komoru. Úkolem této skupiny je
zprostředkovávat přenos informací a hledat nástroje pro zmírnění dopadů hospodářské
krize na obyvatele kraje i na zdejší podnikatelské subjekty.
Rádi bychom všechny naše kroky provazovali s národní strategií i strategií Vámi
řízeného ministerstva a koordinovali je s opatřeními realizovanými z centrální úrovně.
Považujeme to za velmi podstatné, a to mimo jiné i proto, že Vysočina patří díky nepříliš
výhodné struktuře průmyslu (silná orientace na dodávky pro výrobu automobilů)
k nejvíce krizí postiženým regionům naší země.
Žádáme Vás proto o zaslání podrobných informací o opatřeních přijatých na ústřední
úrovni (především realizovaných Vámi řízeným ministerstvem) takového charakteru, na
které by bylo možné nebo vhodné navazovat opatřeními regionálního významu.
Koordinace aktivit podle našeho názoru má svůj smysl. Jsme o tom přesvědčeni i
přesto, že jsme si vědomi velmi omezených faktických možností krajů pozitivně ovlivnit
průběh hospodářské krize v jejich územních obvodech.
V neposlední řadě bychom Vás rádi požádali o zohlednění vyšší míry postižení Vysočiny
a prudšího nárůstu nezaměstnanosti v našem regionu při Vašem rozhodování.
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Děkujeme Vám za Váš čas i ochotu a přejeme vše dobré.
V úctě a se srdečnými pozdravy z Vysočiny

Ing. Bc. Zdeněk Kadlec
ředitel úřadu
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