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Povinnost mít povolení k provozování vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu
Vodovody a kanalizace pro
veřejnou potřebu – upozornění na povinnost mít povolení k jejich provozování
vydané krajským úřadem
podle zákona 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.
Vlastník vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen zajistit na své
náklady průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací a na své
náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence.

Vybrané údaje z majetkové
evidence vodovodů a kanalizací i z jejich provozní evidence, stanovené prováděcí
vyhláškou k zákonu o vodovodech a kanalizacích, je vlastník vodovodu nebo kanalizace
povinen bezplatně předávat
vodoprávnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, a to
každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní
rok.
Každý vlastník vodovodu
a kanalizace, jenž zpracuje
a následně předá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje své majetkové a provozní
evidence, musí mít povolení
k jejich provozování vydané

krajským úřadem jako věcně
a místně příslušným orgánem
veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací, a to na základě žádosti, která obsahuje
doklady předepsané zákonem
o vodovodech a kanalizacích.
Provozováním vodovodů a kanalizací bez platného povolení
vydaného krajským úřadem
se jejich vlastník dopouští přestupku nebo správního
deliktu podle uvedeného zákona.
 Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Vydávání nových typů občanských průkazů
od 1. 1. 2012

V důsledku novely zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, dojde ke dni
1. 1. 2012 ke změnám v systému vydávání občanských
průkazů. Občan bude moci
volit ze dvou variant, a to
mezi občanským průkazem
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo občanským
průkazem pouze se strojově čitelnými údaji. I nadále
bude moci být občanovi v zákonem stanovených případech vydán občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů.
Uvedená novela rovněž změní praxi při podávání žádostí

o občanský průkaz. V současné době je možno žádost
podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u matričního úřadu. Od 1. 1. 2012 nebude moci občan u matričního
úřadu žádost o vydání nového typu občanského průkazu
podat. V souvislosti s nutností implementace nového systému je možno u matričních
úřadů žádat o vydání občanského průkazu nejpozději do
dne 30. 11. 2011 a u obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností nejpozději do dne
14. prosince 2011. Matričním
úřadům bude od účinnosti
novely zákona svěřena pra-

ních škol a klientů zařízení
sociálních služeb Kraje Vysočina, ukázky vánočních
dekorací, ochutnávka vánočního cukroví a hudební vánoční program, 15.00 hod.
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vomoc týkající se přijímání
ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a následného
vydávání potvrzení o občanském průkazu, úschovy občanského průkazu po dobu
dlouhodobého pobytu občana
v zahraničí.
 Bc. Ivana Schimmerová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 179, e-mail:
schimmerova.i@kr-vysocina.cz
 Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností
telefon 564 602 180, e-mail:
maresova.m@kr-vysocina.cz

BAREVNÉ VÁNOCE
8. prosince 2011, 9.30–16.00
hod., sídlo Kraje Vysočina,
Žižkova ul. 57, Jihlava, kongresové centrum
Program: prodej vánočního
zboží z dílen studentů střed-

OBSAH

předání vánočních dárků dětským domovům.
Více informací na www.kr-vysocina.cz.

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: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru.
NEPRODEJNÉ
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Jak vyřídit dotaz na základě svobodného přístupu k informacím
Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který
zaručuje právo na informace
ve veřejné správě. Pravidla pro
poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí
o informace stanovuje zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“). InfZ je obecným
právním předpisem, jenž upravuje podmínky svobodného
přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování komplexně (zejména
vyřízení žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky
a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis
(např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon).
Povinnými subjekty, které mají
povinnost podle InfZ poskytovat informace, jsou mimo
jiné územní samosprávné
celky (obce, kraje) a jejich
orgány, a to v přenesené i samostatné působnosti.
Občané mají tedy právo podle InfZ vyžádat si informace
z kraje/obce.
Žádost může podat každý
– fyzická i právnická osoba (neprokazuje se právní zájem), a to ústně nebo písemně.
Na ústní žádost je povinný
subjekt povinen odpovědět,
ale nejsou stanoveny lhůty
a nelze se odvolat. Pokud tedy

není žadateli informace poskytnuta nebo pokud žadatel
nepovažuje odpověď za dostačující, je třeba podat žádost
písemně.
Posouzení písemné žádosti
– z hlediska náležitostí a z hlediska obsahu
Písemné žádosti se evidují
v souladu se systémem spisové služby. Písemná žádost je
podána dnem, kdy byla povinnému subjektu doručena.
Elektronickou žádost je však
žadatel povinen podat prostřednictvím zřízené elektronické podatelny, jinak není
považována za žádost dle
InfZ.
V žádosti musí žadatel uvést,
kterému povinnému subjektu je určena a že jde o žádost
ve smyslu InfZ. Jedná se o základní náležitosti, které musí
vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že
tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se
o žádost ve smyslu InfZ a žádost se odloží.
Žadatel FO dále uvádí: jméno,
příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu
pro doručování.
Žadatel PO dále uvádí: název,
IČ, adresu sídla, adresu pro
doručování.
Pokud některý z těchto údajů chybí, ale nedostatek
údajů o žadateli nebrání vyřízení žádosti, žádost se vyřídí.
V případě, že nedostatek úda-

jů o žadateli vyřízení žádosti
brání (např. vydání rozhodnutí o odmítnutí, požadovaná
úhrada nákladů), zašle se výzva k doplnění žádosti.
Z hlediska formulace žádosti povinný subjekt určí vlastní předmět žádosti a obsah
požadavku. Písemná žádost
musí být úplná, srozumitelná,
musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována, a nesmí být formulována obecně.
Pokud není, vyzve se žadatel
ve lhůtě do 7 dnů od doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud žadatel neupřesní
do 30 dnů od doručení výzvy, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti.
Povinný subjekt posoudí, zda
se žádost vztahuje k jeho působnosti. Pokud ne, žádost se
odloží a do 7 dnů od doručení
žádosti povinný subjekt o tom
informuje žadatele sdělením,
které musí být odůvodněno.
Poskytnutí požadované informace
Pokud povinný subjekt po posouzení žádosti rozhodne, že
požadovaná informace bude poskytnuta, učiní tak v souladu
se žádostí (ve formátech a jazycích dle obsahu žádosti, pokud
to není pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží) co nejdříve,
nejpozději do 15 dnů od přijetí
žádosti. Preferuje se poskytnutí
informace v elektronické podobě. V případě kladného vyřízení
žádosti se rozhodnutí nevydává.

Pokud povinný subjekt nepožaduje za poskytnutí informace úhradu, poskytne
nejpozději do 15 dnů ode dne
přijetí žádosti žadateli požadované informace.
Pokud povinný subjekt požaduje úhradu podle schváleného sazebníku, musí tuto
skutečnost spolu s výší úhrady písemně oznámit žadateli (pokud by žadatel nebyl na
úhradu upozorněn, ztrácí na
ni povinný subjekt nárok). Pokud žadatel do 60 dnů ode dne
oznámení výše úhrady nezaplatí, žádost se odloží. Povinný subjekt nesmí požadovat
složení zálohy.
Povinný subjekt je následně
povinen do 15 dnů od poskytnutí informace tuto informaci zveřejnit prostřednictvím
webu.
Pokud povinný subjekt rozhodne, že informace (nebo jen
její část) poskytnuta nebude,
musí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Oba způsoby vyřízení žádosti lze v případě potřeby kombinovat, což znamená, že část
informací bude poskytnuta
a ve zbytku se žádost rozhodnutím odmítne.
 Veronika Obdržálková Říhová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 127, e-mail:
rihova.v@kr-vysocina.cz

Poskytování dotací na pořádání celoročních aktivit
Dne 4. října 2011 byla Radou Kraje Vysočina schválena
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na
pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež (dále
jen „pravidla“). Tato pravidla
nahrazují loňská, která byla
omezena pouze na rok 2011.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rozvoje

dlouhodobých volnočasových
aktivit v regionu pořádaných
a vedoucích k vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované
i neorganizované děti a mládež, široké a účinné propagaci účelného trávení volného
času, spolupráci jednotlivých
organizací působících v oblasti dětí a mládeže, rozvoji
materiálně technické základ-

ny a aktivnímu zapojení široké veřejnosti.
Finanční příspěvek od Kraje
Vysočina
může
být
5 000 – 70 000 Kč. Žádosti
o dotaci se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského
úřadu Kraje Vysočina nebo
poštou do 30. listopadu 2011.
Plné znění pravidel a další důležité informace jsou
k dispozici na www.kr-vyso-

cina.cz/mladez > Volný čas
dětí a mládeže.
 Jana Albrechtová, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 942, e-mail:
albrechtova.j@kr-vysocina.cz
 Alena Mikulíková, odbor
školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 939, e-mail:
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

číslo 11/2011

strana 3

ZPRAVODAJ

Případy týraných dětí je třeba správně a včas řešit,
pomoci může nová metodika
Po zveřejnění otřesného případu týrání chlapce z Brna
vyslovil Mgr. et Bc. Petr
Krčál, krajský radní pro
sociální záležitosti, přání
uspořádat k tomuto tématu
odborný seminář. V reakci
na tuto událost tým Individuálního projektu Podpora
sytému primární prevence sociálně patologických
jevů ve spolupráci s koordinátorkou sociálně-právní

ochrany dětí Kraje Vysočina pozval v září do Kongresového sálu Kraje Vysočina
pedagogy a ostatní subjekty participující na této problematice, aby se od JUDr.
Věry Novotné dozvěděli vše
podstatné k tématu Multidisciplinární spolupráce
při řešení případů týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN).
Odborná manažerka pro-

jektu Ing. Alena Vidláková
v této souvislosti požádala
lektorku, aby na základě letitých zkušeností a podnětů
ze semináře přispěla k sestavení metodiky, jejímž
cílem je pomoci při řešení
těchto případů. Materiál je
dostupný na stránkách projektu, k nimž se lze dostat
přes sociální portál krajského webu po kliknutí na
záložku Projekty kraje fi-

nancované z EU. Potřebnost
této metodiky bohužel krátce po semináři doložil případ týrání dítěte z Jihlavy,
který se objevil v médiích.
 Zuzana Lesinová, odbor
sociálních věcí
telefon: 564 602 815, e-mail:
lesinova.z@kr-vysocina.cz

Dotace Kraje Vysočina – spuštěn nový Abonentní systém
Kraj Vysočina spustil 1. listopadu 2011 nový Abonentní systém
týkající se dotací. Kraj tyto dotace poskytuje ze svého rozpočtu,
a to jak z Fondu Vysočiny, tak podle Pravidel Rady Kraje Vysočina, nebo v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Abonentní systém je nová automatická služba, jejímž prostřednictvím budou žadatelům o dotace na základě registrace platné
e-mailové adresy rozesílány informace o nových dotacích kraje,
případně o stavu vyhodnocení dotací pro zvolenou oblast.
Zájemci o tuto službou mohou registrovat svoji e-mailovou adresu
na portálu „Dotace Kraje Vysočina“ (http://extranet.kr-vysocina.

cz/edotace/) – v nabídce po levé straně naleznou položku Abonentní systém. Zaškrtnutím příslušných políček je možno předem
zvolit oblast zasílaných informací, a to dle typu příjemce (všechny dotace, dále dotace pro obce / příspěvkové organizace / neziskové organizace / podnikatele / ostatní). Po kliknutí na tlačítko
Zaregistrovat bude na zadanou e-mailovou adresu zasláno potvrzení společně s odkazem pro zrušení registrace.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2011 – vítězové soutěže obcí

Má to smysl. Třiďte odpad!

Aktivní účast v systému
odděleného sběru využitelných složek komunálního
odpadu všech obcí zapojených do systému Ekokom
a Asekol hodnotila v období
1. října 2010 – 30. září 2011
soutěž obcí.
Hlavní soutěž posuzovala
množství vytříděného odpadu a zároveň zaplněnost
sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a čet-

nosti svozu (tzv. efektivita
sledované komodity). Vedlejší soutěž sledovala poměr
mezi množstvím vytříděných využitelných složek
odpadu (bez kovů) a množstvím směsného KO za celé
období soutěže. Doplňková soutěž byla vztažena ke
zpětnému odběru elektrozařízení. Soutěž pravidelně
ověřuje využívání sběrných
sítí obcí a poskytuje obcím

zpětnou vazbu pro optimalizace jejich systémů odděleného sběru.
Pořadí obcí dle velikostních
kategorií naleznete po polovině listopadu na stránkách
w w w.t r idime-v ysocina.cz.
Slavnostní předání finančních darů od Kraje Vysočina
ve výši 600 tis. Kč vítězným
obcím se uskuteční 1. prosince na Krajském úřadu
Kraje Vysočina v Jihlavě.

Děkujeme obcím a jejich
občanům za šetrný přístup
k životnímu prostředí prostřednictvím třídění využitelných složek komunálního
odpadu.
 Eva Navrátilová, odbor
životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Loterijní zákon

V částce 106/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 10. 2011
byl pod č. 300 publikován
zákon, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Novela loterijního zákona
mimo jiné posiluje pravomoci obcí v oblasti regulace hazardu.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2012 (část dnem vyhlášení).

Silniční zákon

V částce 105/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 10. 2011
byl pod č. 297 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 247/2000 Sb., o získává-

ní a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona upravuje
mimo jiné odpovědnost provozovatele za vozidlo, zabraňuje účelovému získávání
řidičských průkazů cizinci na našem území a zvyšuje věk pro řízení motocyklů
nad 35 kilowatů.
Zákon nabývá účinnosti
dnem 19. 1. 2013 (část 1. 1.
2012).

Veřejné zdravotní
pojištění

V částce 105/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 10. 2011
byl pod č. 298 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novely celkem šesti zákonů
představují první fázi tzv.
reformy českého zdravotnictví.
Zákon nabývá účinnosti
dnem 1. 12. 2011 (část 1. 1.
2012).

Energetický zákon

V částce 106/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 10. 2011
byl pod č. 299 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a
Rady, která stanovuje mimo
jiné povinnost uvádět na
energetických štítcích u vý-

robků spojených se spotřebou energie spotřebu energie
a jiných zdrojů.
Zákon nabývá účinnosti
dnem 13. 11. 2011.

Soudní řád správní

V částce 106/2011 Sbírky zákonů vydané dne 14. 10. 2011
byl pod č. 303 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní
řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Cílem novely soudního řádu
správního je především zrychlení řízení před správními
soudy.
Zákon nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2012.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Projekt eCitizen II – výzva pro obce Kraje Vysočina
Kraj Vysočina spustil pilotní
provoz nové on-line platformy Váš názor. Princip této
originální služby umožňuje
občanům podílet se na rozhodovacích procesech samosprávy – nyní mají občané
mnohem více prostoru pro
vyjádření svých názorů na
zveřejněná témata, než tomu
je v často používaných anketách typu ano–ne.
Projekt eCitizen II má za
cíl podpořit interakci mezi
občany a subjekty veřejné
správy, zapojit občany do
lokálních veřejných rozhodovacích procesů a obecně
změnit postoj veřejné správy k dané problematice. Vedoucím partnerem projektu

je Finský Baltický Institut,
dalšími projektovými partnery jsou: Tampere (Finsko),
Odense (Dánsko), Tartu (Estonsko), Flevoland (Nizozemí), Region Jihozápad (UK),
Bologna (Itálie), Patras (Řecko), Miskolc (Maďarsko),
Vysočina (ČR) a Svaz baskických obcí EUDEL (Španělsko).
Služba Váš názor byla inspirována finským modelem
Valma. Technické a metodické řešení je však zcela původní a je výsledkem
intenzivní spolupráce členů projektového týmu, zástupců Kraje Vysočina, IT
expertů zapojených obcí a
jejich politických představi-

telů. Od počátku byl kladen
důraz na serióznost systému, a to především pečlivou
volbou zveřejněného tématu,
poskytnutím doplňujících informací, zaručenou zpětnou
vazbou a reálným dopadem
na rozhodnutí samosprávy.
Cílem je získat názory a vyjádření postoje ve stylu „jak
bych daný problém řešil já
jako občan obce“, přičemž
záleží více na kvalitě komentářů než na jejich kvantitě.
V Kraji Vysočina se do projektu pilotně zapojily obce
Humpolec, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Okříšky, Telč, Třebíč a
Velké Meziříčí. Tímto zveme všechny občany k testo-

vání služby – bez vás projekt
nenaplní zcela své cíle! Svůj
názor k vypsaným tématům
i systému samotnému můžete zveřejnit na adrese www.
vas-nazor.cz.
Zapojení dalších obcí do projektu eCitizen II bude možné
od ledna 2012 – v případě zájmu o implementaci systému
Váš názor ve vaší obci zašlete
žádost na emailovou adresu:
rojkova.m@kr-vysocina.cz.
Děkujeme za „Váš názor“!
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

