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STAROSTA OBCE
ODPOVÍDÁ ZA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
V životě jednotlivce a obce mohou nastat
neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní
pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice,
sesuvy půdy, přívaly sněhu), havárie s únikem
nebezpečných látek do životního prostředí, havárie
technologických zařízení a další, které mohou
ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké
materiální škody.
Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají
zejména legislativní a organizační opatření,
jež přijímá každý vyspělý stát. Nejinak je tomu
i v České republice. Do povědomí veřejnosti se
dostaly pojmy integrovaný záchranný systém
(dále jen „IZS“) a krizové řízení.
Starosta obce zastává významné místo v legislativě,
která řeší organizaci IZS a zásady krizového
řízení na úrovni státních orgánů, územních
samosprávných celků, právnických a fyzických
osob. Jsou mu svěřeny práva i povinnosti, jež mu
umožňují předcházet, odvracet či řešením zmírnit
dopad mimořádných událostí a krizových situací
ve správním obvodu nebo v obci.
Stejně jako v jiných oblastech řízení je však nutno
i při řešení mimořádných událostí nebo krizových
situací rozlišovat jednotlivé úrovně řízení,
pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů
krizového řízení a zvolit příslušný druh opatření
ke zdolání situace (mimořádné či krizové).
V této souvislosti platí princip priority územní
odpovědnosti za řešení vznikajících mimořádných
událostí, které mohou eskalovat až do krizových
situací.
V praxi to znamená následující:
• Při mimořádné události v určité obci zasahují
složky IZS a na provádění záchranných
a likvidačních prací se nejprve podílejí orgány
obce.
• Nejsou-li orgány obce schopny vlastními
možnostmi zajistit překonání mimořádné
události, je nezbytné, aby k řešení situaci
přistoupily orgány vyššího stupně, tedy
orgány obce s rozšířenou působností (dále
jen „ORP“), kterých je v kraji celkem 15
a do jejichž správních obvodů konkrétní
obce patří.
• Je-li situace natolik závažná a její řízení
komplikované, že ani orgány ORP nemohou
samostatně řešit danou situaci, je nutné, aby
se do řešení zapojily orgány kraje.
Hejtman kraje pak dle § 11 zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně

některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002
Sb., koordinuje záchranné a likvidační práce
při řešení mimořádné události vzniklé na
území kraje, pokud přesahuje území jednoho
správního obvodu ORP a velitel zásahu
vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo jej
o to požádal anebo jej o koordinaci požádal
starosta obce s rozšířenou působností.
Práva a povinnosti mimo jiné i samospráv
obcí a kraje při vzniku mimořádných událostí
a krizových situací jsou stanoveny následujícími
zákony:
V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých
zákonů, v platném znění, je popsána působnost
ústředních správních úřadů, orgánů krajů a obcí
a jejich starostů při zajištění připravenosti na
mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací, ochraně obyvatelstva,
poskytování plánované pomoci na vyžádání
a provádění kontrol dodržování zákona v mezích
stanovených působností a ukládání pokut při jeho
porušení.
Podle uvedeného zákona § 15 orgány obce
zajišťují připravenost obce na mimořádné
události, podílejí se na provádění záchranných
a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 12
při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených
v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
na mimořádné události, provádění záchranných
a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
Starosta obce s rozšířenou působností pro
koordinaci záchranných a likvidačních prací
může použít krizový štáb své obce.
Orgány kraje zajišťují dle § 10 přípravu na
mimořádné události, provádění záchranných
a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
V zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),
v platném znění, jsou popsány kompetence
orgánů krajů a hasičských záchranných sborů
krajů, působnost orgánů obce a starosty při
zajištění připravenosti obce na krizové situace
a v době krizového stavu.
Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje
připravenost správního obvodu obce s rozšířenou
působností na řešení krizových situací; ostatní
orgány obce s rozšířenou působností se na této
připravenosti podílejí. Za tímto účelem mimo jiné:
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• zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností
pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností
• zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro
území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je
současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce
• zřizuje pracoviště krizového řízení
• plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při
přípravě na krizové situace a při jejich řešení
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových
situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí. Za
tímto účelem mimo jiné:
• může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán
• plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností
a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při
jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce
s rozšířenou působností
Krizovou situací se rozumí pro účely krizového zákona
mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném
systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při
nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení
státu – krizové stavy.
Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman kraje pro území kraje nebo
jeho část na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 30 dnů. K tomuto
právnímu aktu však musí být splněny následující podmínky.
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit,
jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud
nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné
odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů
a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů
kritické infrastruktury.
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Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních
předpisů kraje. Je to nástroj, který legislativně hejtmanovi kraje
umožňuje zavést krizová opatření k překonání krizového stavu
a nařídit odpovídající krizová opatření, a tedy i opatření, jimiž
se zasahuje do práv a povinností osob. Hejtman je o vyhlášení
stavu nebezpečí povinen informovat mimo jiné i vládu ČR, jež je
oprávněná stav nebezpečí zrušit, pokud nejsou splněny podmínky
pro jeho vyhlášení. Z uvedeného je tedy patrno, že se jedná o velmi
závažné a odpovědné rozhodnutí při vzniku mimořádné události
a v procesu jejího řešení.
Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu
nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení
nouzového stavu.
Jak již bylo uvedeno, mohou hejtmani krajů a starostové obcí
využívat při koordinaci záchranných a likvidačních prací svůj
krizový štáb. Je to pracovní orgán, jehož členové jsou předsedou
krizového štábu (hejtmanem kraje, starostou ORP, starostou obce)
předem jmenováni, je předem stanoveno místo jejich jednání
a materiální zabezpečení. Krizový štáb kraje a obce s rozšířenou
působností jsou personálně obsazeny členy bezpečnostní rady kraje
a ORP, zástupci IZS a popřípadě jinými přizvanými specialisty
s ohledem na charakter události podle rozhodnutí předsedy
krizového štábu. O organizačním složení bezpečnostní rady
kraje, bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností, jejich
krizových štábů a spolupráci složek IZS se starosty obcí při řešení
mimořádných událostí pojednáme v dalším čísle Zpravodaje.
Podrobnější informace k předmětné problematice naleznete pod
následujícím internetovým odkazem:
http://www.kr-vysocina.cz/vysocina-bezpecna.asp
http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

AKTUALIZACE REJSTŘÍKU DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
Podle ust. § 49 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ř ízení), ve z nění
pozdějších předpisů, vede
Krajský úřad Kraje Vysočina,
oddělení ostatních správních
činností (dále jen „krajský
úřad“), Rejstřík dobrovolných
svazků obcí (dále jen „DSO“).
Do rejstříku se zapisují mimo
jiné orgány, kterými svazek
je d n á , a jmé no, p ř íjme n í

a adresa trvalého pobytu osob,
oprávněných jednat jménem
těchto svazků.
V souvislosti s volbami do
zastupitelstev obcí v roce 2014
došlo v řadě obcí ke změně
ve funkci starosty obce, který
z titulu své funkce zastupoval
obec v DSO nebo vykonával
funkci statutárního zástupce
svazku.

Jelikož rejstřík musí být neustále
aktualizován, je povinností
osob vykonávajících působnost
st at ut á r n ích orgá nů DSO
mimo jiné oznamovat všechny
změny v údajích, jež krajský
ú řad o jed notliv ých DSO
v rejstříku vede. K oznámení
je třeba vždy přiložit usnesení
z jednání příslušného orgánu,
kterým byla předmětná změna
schválena.

Aby byla naplněna příslušná
ustanovení shora uvedených
zákonů a údaje vedené v rejstříku
byly skutečně aktuální, je nutno
ze strany obcí výše uvedenou
povinnost dodržet.
 Miroslava Marešová
oddělení ostatních správních
činností
telefon: 564 602 180,
e-mail: maresova.m@kr-vysocina.cz

ZTRÁTA, ODCIZENÍ NEBO NÁLEZ ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
V průběhu volebního období, a zejména v souvislosti s předáváním
funkcí volených zástupců obcí a změn zaměstnanců na obecních
úřadech může dojít k situaci, kdy bude zjištěna ztráta či odcizení
úředního razítka. V případě, že se tak stane, upozorňujeme obecní
úřady, že každou ztrátu či odcizení úředního razítka, případně jeho
nález, je třeba písemně oznámit Krajskému úřadu Kraje Vysočina,
oddělení ostatních správních činností, za účelem zveřejnění údajů

na razítku a datu jeho ztráty či odcizení ve Věstníku právních
předpisů Kraje Vysočina a Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.
 Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 180, e-mail: maresova.m@kr-vysocina.cz

číslo 1/2015
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ROZPOČET KRAJE VYSOČINA NA ROK 2015
Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 byl projednáván dle
schválených zásad a platného harmonogramu a byl schválen
na jednání zastupitelstva kraje dne 16. prosince 2014.
Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů
i výdajů v objemu 8 295 534 000 Kč.
Kraj Vysočina očekává pro příští rok nárůst výnosu daňových
příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2014 ve výši 102 %.
Výše daňových příjmů pro kraj vychází ze zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní.
Výdaje rozpočtu jsou z 80 % určeny na krytí běžných výdajů,
a tedy provozních potřeb kraje, zbývajících 20 % představují
kapitálové výdaje a výdaje na rozvoj, a sice velké opravy, veškeré
investice a další rozvojové aktivity kraje včetně evropských
projektů. Objemově nejvýznamnějšími částmi rozpočtu zůstávají
kapitoly Školství, mládeže a sportu a Doprava. V roce 2015
je oproti předcházejícímu roku výrazné navýšení u kapitoly
Nemovitý majetek, kde je počítáno s velkými finančními částkami
do zdravotnictví – zejména se jedná o investice v Nemocnici
Třebíč, kde bude zahájena stavba pavilonu chirurgických oborů,
a rekonstrukce interny v Nemocnici Jihlava. Konkrétní objem
jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje tabulka Výdajová
část Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015.

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

8 295 534

z toho
kapitola

74 237
4 327 701
164 046
352 449
10 810
2 520
1 494 000
93 891
14 680
52 391
272 922
95 099
500 000
40 435
3 783
87 707
150 000
100 000
45 000
5 000
585 863

Zemědělství
Školství, mládeže a sportu
Kultura
Zdravotnictví
Životní prostředí
Územní plánování
Doprava
Sociální věci
Požární ochrana a IZS
Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad
Regionální rozvoj
Nemovitý majetek
Informatika
Analýzy a podpora řízení
Ostatní finanční operace
Rezerva a rozvoj kraje
z toho Nespecifikovaná rezerva
Péče o lidské zdroje a majetek kraje
Strategické a koncepční materiály
Evropské projekty

Rozpočet kraje na rok 2015 obsahuje rovněž systémové dotace, které budou poskytovány na podporu různých aktivit obcí. Jejich přehled
přináší následující tabulka.
Dotace obcím v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 (kromě dotací schválených přímo konkrétním obcím)
Dotace
z kapitoly

Dotační titul

Částka
v rozpočtu
2015

Zemědělství

Dotace na infrastrukturu
vodovodů a kanalizací

Dotace na hospodaření v lesích
v Kraji Vysočina pro období
Zemědělství 2014–2020 z rozpočtu Kraje
Vysočina (určeno obcím,
fyzickým a právnickým osobám)
Dotace na obnovu kulturních
Kultura
památek v Kraji Vysočina (určeno
vlastníkům kulturních památek)
Dotace na zpracování
předprojektové dokumentace
Kultura
obnovy kulturních památek
(určeno vlastníkům kulturních
památek)
Dotace na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje
Kultura
Vysočina souvisejících zejména
s oslavami a připomenutím
významných výročí obcí
Územní
plánování

Dotace na územně plánovací
činnost obcí

Termín pro podání
žádostí

Zásady ZK
Pravidla RK

Žádosti směřujte
na

49 000 000 Kč

1. kolo do 31. 1.
a 2. kolo do 31. 7.
kalendářního roku

Zásady č. 18/14

Odbor životního
prostředí
a zemědělství

22 500 000 Kč

Do 3 měsíců po
splnění předmětu
příspěvku, příp.
jinak podle zásad

Zásady č. 11/13

Odbor životního
prostředí
a zemědělství

13 000 000 Kč

Od 1. 1. 2015
do 15. 2. 2015

Zásady č. 10/13

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

500 000 Kč

Od 1. 1. 201
do 31. 3. 2015

Zásady č. 06/11

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

1 000 000 Kč

Od 1. 1. 2015
do 15. 2. 2015

Zásady č. 14/12

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

1 620 000 Kč

Do 30. 9. 2015
na rok 2016

Zásady č. 07/12

Odbor územního
plánování
a stavebního řádu

číslo 1/2015

Doprava
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Dary obcím na údržbu veřejné
zeleně

1 000 000 Kč

Do 20. 10.
kalendářního roku

Pravidla RK č. 07/11

Odbor dopravy
a silničního
hospodářství

Příspěvek je
rozdělován obcím
na základě podkladů
od Hasičského
Odbor sekretariátu
záchranného sboru
hejtmana
Kraje Vysočina dle
Zásad, které budou
schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku 2015.
Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina, které
Odbor sekretariátu
budou schvalovány
hejtmana
v ZK v 1. čtvrtletí roku
2015.
Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina, které
Odbor sekretariátu
budou schvalovány
hejtmana
v ZK v 1. čtvrtletí roku
2015.

Požární
ochrana
a IZS

Příspěvek obcím kraje na požární
6 000 000 Kč
ochranu

-----

Požární
ochrana
a IZS

Dotace na projekty obcí v rámci
prevence kriminality

-----

Požární
ochrana
a IZS

Systémová dotace na zabezpečení
a ochranu obecního nemovitého
600 000 Kč
majetku

Požární
ochrana
a IZS

Systémová dotace na repasi
mobilní požární techniky jednotek 1 500 000 Kč
sboru dobrovolných hasičů obcí

Zásady č. 05/14

Odbor sekretariátu
hejtmana

Regionální
rozvoj

Program obnovy venkova
Vysočiny

Zásady č. 15/14

Odbor regionálního
rozvoje

Regionální
rozvoj

Dotace na podporu naplňování
a propagace principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina

Zásady č. 14/14

Odbor regionálního
rozvoje

1 500 000 Kč

-----

Na základě
výzvy schválené
zastupitelstvem
kraje
Od 1. 1. 2015
69 000 000 Kč
do 31. 1. 2015
Příjem žádostí bude
vždy průběžně
2 500 000 Kč
ukončen:
15. 2. 2015
10. 5. 2015

Poznámka: Informace o výše uvedených podporách pro obce jsou
(včetně znění zásad zastupitelstva kraje) k dispozici na webových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz ˃ Finance ˃ Dotace, granty
˃ Pro obce.

 Anna Krištofová, ekonomický odbor
telefon: 564 602 232
e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY V ROCE 2015
Zastupitelstvo kraje na
svém zasedání dne 16. 12.
2014 schválilo nové Zásady
zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování účelových
dotací v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny (dále jen
„zásady“). Podle těchto zásad
bude prováděn sběr žádostí
a následně i poskytování dotací
obcím v roce 2015. Dotaci opět
obdrží každá obec do 1 500
obyvatel, která předloží žádost
v souladu se zásadami. V případě
převisu požadovaných podpor
nad objemem alokovaných
prostředků (69 mil. Kč) se
může maximální poskytnutá

dotace snížit, ne však pod
garantovanou výši, která je
stanovena na 104 000 Kč.
Maximální požadovaná dotace
může být až ve výši 130 000
Kč. Konečná dotace se odvíjí
od počtu podaných žádostí.
Spolufinancování zůstává stejné
jako v roce 2014 – obce do
300 obyvatel budou muset
spolufinancovat min. 40 %
celkových nákladů, obce nad
300 obyvatel pak 50 %. Oproti
roku 2014 nedošlo v zásadách
k žádným významným změnám,
podmínky poskytnutí dotace
zůstávají prakticky stejné jako
v roce 2014.

Žádosti včetně povinných
příloh se přijímají v termínu
od 1. ledna 2015 do 31. ledna
2015 na úřadech příslušných
obcí s rozšířenou působností.
Schválené zásady (včetně
formuláře žádosti) jsou
vyvěšeny na internetových
stránkách kraje www.krvysocina.cz ˃ Krajský úřad ˃
Dokumenty odborů krajského
úřadu ˃ Odbor regionální
rozvoje ˃ Rozvoj a obnova
venkova nebo také přímo
pod odkazem eDotace. Na
uvedených stránkách rovněž
najdete kontakty na pracovníky
obcí s rozšířenou působností,

kteří vám rádi pomohou
s vyplněním žádosti.
I nadále platí možnost realizovat
projekt na pozemcích Kraje
Vysočina za předpokladu
doložení kopie smlouvy
zakládající právo provést stavbu
nebo smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – obě
smlouvy schvaluje Rada Kraje
Vysočina. V případě, že obec
zvažuje takto zacílený projekt
a nemá smlouvy s krajem
uzavřeny, doporučujeme se
v této záležitosti obrátit na
majetkový odbor Krajského
úřadu Kraje Vysočina, aby
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mohly být do konce ledna tyto
smlouvy uzavřeny.
Prosíme obce, aby pečlivě
zvážily po konzultaci se
svými účetními název projektu
a jeho charakter (investice/
neinvestice). U neinvestičních
projektů se nesmí v názvu
objevit slovo „výstavba“ či

„rekonstrukce“, a naopak
u investičních slovo „oprava“!
Při případných nejasnostech
doporučujeme těmto pojmům
se raději vyhnout.
Obcím, které čerpají dotaci
v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny v roce 2014,
připomínáme, že vyúčtování

celkových nákladů projektu
a závěrečná zpráva musí
být předloženy na příslušném
formuláři nejpozději do
15. 1. 2015 na adresu úřadu
obce s rozšířenou působností,
do jehož obvodu příslušná obec
spadá. Součástí vyúčtování
musí být též kopie prvotních
účetních dokladů (např. faktur)

včetně dokladů o úhradě
celkových nákladů (výpisy
z účtu apod.).
 Dušan Vichr
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
VYHLÁSILO OBLÍBENÝ PROGRAM PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA PRO ROK 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro rok 2015. Uzávěrka k předkládání projektů
je 16. února 2015. Cílem programu je formou dotace podpořit
obnovu a rozvoj venkovských obcí. Příjemci podpory jsou vítězové
soutěže Vesnice roku a obce do 3 000 obyvatel.
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:
• 	 obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového
fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby,
hřbitovy, drobné stavby)
• komplexní úpravu veřejných prostranství
• obnovu a zřizování veřejné zeleně
• rekonstr ukci a výstavbu místních komunikací, stezek
a veřejného osvětlení
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace
obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce.
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem
a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (respektive realizaci) se
děti a mládež prokazatelně podílely (respektive budou podílet)
a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu
veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně,

rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity
(hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky
apod.)
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí
50 000 Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 000 Kč.
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
venkova
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu
a rozvoj venkova
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí
zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí
200 000 Kč.
Poskytování informacím žadatelům:
Informace jsou poskytovány prostřednictvím informačního centra
na telefonních číslech: +420 224 861 282, +420 224 861 138
nebo e-mailové adrese info@mmr.cz. Více informací naleznete
také na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
˃ Regionální politika ˃ Dotace a programy.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

PROGRAMY PODPORY BYDLENÍ PRO ROK 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlásilo nové programy
Podpory bydlení pro rok 2015.
U všech těchto programů končí
lhůta pro doručení žádostí dnem
16. února 2015.

domovních olověných rozvodů
vody. Příjemcem dotace je
vlastník, spoluvlastník nebo
společenství vlastníků domu
s olověnými domovními
rozvody.

Podpora oprav domovních
olověných rozvodů pro rok 2015
Dotace ve výši 20 000 Kč na
jeden byt je určena na výměnu

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015
Program na podporu regenerace
panelových sídlišť je určený

k revitalizaci veřejných
prostranství v panelových
sídlištích. Příjemcem dotace je
obec, která má panelové sídliště
s nejméně 150 byty, má schválený
územní plán a projekt regenerace
panelového sídliště. Dotace může
dosáhnout až 70 % nákladů.
Podpora výstavby technické
infrastruktury pro rok 2015

Podpora výstavby technické
infrastruktury je určena na
výstavbu dopravní a technické
infrastruktury pro následnou
výstavbu bytových a rodinných
domů. Příjemcem dotace
je obec a její výše může
dosáhnout až 50 000 Kč
na následně vybudovanou
bytovou jednotku.
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Kontaktními osobami pro jednotlivé podprogramy jsou:
Podprogram
číslo
název
Podpora regenerace panelových
117D 512
sídlišť
Podpora výstavby technické
117D 513
infrastruktury
Podpora oprav domovních
117 D515
olověných rozvodů

Správce podprogramu

Telefon

E-mail

Mgr. Renata Krásná

224 861 167

Renata.Krasna@mmr.cz

Ing. Kateřina Kohoutková, Dis.

224 861 586

Katerina.Kohoutkova@mmr.cz

Ing. Marcela Frantíková

224 861 517

Marcela.Frantikova@mmr.cz

Více informací naleznete na internetových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj v sekci Bytová politika ˃ Dotace a programy.

 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

ČISTÁ VYSOČINA 2015 – I VY SE MŮŽETE ZAPOJIT

HAR MONOGR AM AKCE SE OPROTI DŘ ÍVĚJŠÍM
ROČNÍKŮM MĚNÍ:

• Registrovaní účastníci obdrží
zdarma pytle na odpadky (žluté
na plasty a modré na ostatní
komunální odpad).
• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle
komunikací.
• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec
zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.
• V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty
pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou,
která v místě provádí svoz odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat
s jejich vlastníkem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!

• Přihlášení probíhá od 1. 1. do 28. 2. 2015 prostřednictvím
elektronického formuláře na webových stránkách Kraje
Vysočina ˃ Čistá Vysočina.
• Dne 28. 2. bude přihlašování uzavřeno. Zájemce vyplní krátký
dotazník, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé
akce.
• Úklid bude probíhat v termínu 11. 4. – 22. 4. 2015.

Kontaktní osoby:
Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 562,
mobil: 724 650 149, e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz;
Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 538,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
Prosíme vás touto cestou o zveřejnění informace, popřípadě
vyvěšení plakátku, který je na výše uvedené www stránce ke stažení.

Osvětová akce Čistá Vysočina, spojená s jarním úklidem přírody,
proběhne také v příštím roce, a to již po sedmé. Sběr odpadků
probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných
prostranstvích v obcích a městech. „Čistá Vysočina probíhá v celém
našem kraji a tradičně se na sběru odpadků podílejí obce, neziskové
organizace, školy ale i jednotlivci. Děkujeme všem, kteří se k nám
připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně
žijeme,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování.
V roce 2014 se akce zúčastnilo aktivně přes 18 tisíc účastníků
a bylo sebráno přes 80 tun odpadků.

KRAJ VYSOČINA HLEDÁ POČIN ROKU 2014
Kraj Vysočina opět ocení
dobrovolné skutky jednotlivců
a projekty právnických osob
stejně jako nejzajímavější
kulturní akce a aktivity v oblasti
památkové péče, které v roce
2014 přispěly k rozvoji regionu.
Společný příjem nominací
Skutku roku a Zlaté jeřabiny
odstartuje 1. ledna 2015
prostřednictvím elektronického
formuláře umístěného na
webových stránkách www.
kraj-vysocina.cz ˃ Počin
roku nebo poštou na adresu
Krajského úřadu Kraje Vysočina

s označením Počin roku. Do
Zlaté jeřabiny lze nominace
kromě elektronického formuláře
a poštou nadále zasílat na e-mail
zlatajerabina@kr-vysocina.cz.
Skutek roku – Skutky
fyzických osob lze nominovat
v oblastech sociálně-zdravotní,
životní prostředí, volný čas
dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěta. Kategorie
pro nominace právnických
osob jsou sociální oblast,
ekonomická oblast, oblast
sídel, staveb a bydlení, oblast
životního prostředí a oblast

vzdělávání. Navrhovatel není
omezen počtem návrhů. Nelze
přijmout nominaci skutku nebo
projektu oceněného v této
soutěži v předchozích letech.
Ty budou vyřazeny.
Zlatá jeřabina – Jedenáctý
ročník Ceny Kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2014
bude stejně jako v předchozích
letech rozdělen do dvou kategorií,
a to Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví. Nominovat
lze oblíbenou kulturní akci, jako
je koncert, festival, divadelní
a hudební přehlídka, ediční počin,

muzejní expozice a podobně,
nebo příkladnou péči o památku.
Příjem nominací potrvá do
31. ledna 2015 a následné
hlasování veřejnosti bude
probíhat během března 2015.
Více informací:
Petr Holý, odbor regionálního
rozvoje,
e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz
telefon: 564 602 538
Tereza Prokešová, odbor
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, e-mail:
prokesova.t@kr-vysocina.cz
telefon: 564 602 260
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AKTUALIZACE ZÁSAD
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA VÝZNAMNÁ VÝROČÍ OBCÍ
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 11.
2014 schválilo Zásady pro poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí
obcí (dále jen „zásady“). Jedná se o aktualizaci stávajících
zásad, u kterých dochází především ke změně v oblasti
vymezení předmětu dotace, stanovení výše dotace a přijímání
žádostí. S ohledem na úpravu zásad se upravila také Smlouva
o poskytnutí dotace.
Dle těchto zásad lze žádat o dotaci na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina například u příležitosti
výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu
rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo
při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události
obce, a to včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke
kulturně-společenskému životu obce.
Dotace není určena na oslavu výročí celorepublikového nebo
nadnárodního významu, na setkávání partnerských obcí v rámci
ČR nebo zahraničí a dále na pravidelně konané akce, jakou jsou
poutě nebo každoroční městské slavnosti. Dotace také není určena
na konference a sympozia.

Žadatelem může být pouze obec na území Kraje Vysočina. Žádat
lze o dotaci do výše 40 % celkových nákladů, přičemž maximálně
100 000 Kč, a zároveň nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho
obyvatele obce. Každá obec může v rámci dvou po sobě jdoucích
kalendářních roků obdržet pouze jednu dotaci na jednorázovou akci
realizovanou nejdéle ve třech po sobě jdoucích dnech.
Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 1. 1. do 15. 2. 2015.
Tato žádost se musí vztahovat na akci, která bude realizována
do 31. 10. 2015 a finančně i účetně vypořádána nejpozději do
15. listopadu 2015.
Aktualizace se dotkla také formulářů žádosti o dotaci a závěrečné
zprávy a vyúčtování k poskytnutí dotace.
Veškeré podklady týkající se tohoto dotačního titulu naleznete
na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Kultura, památky
a cestovní ruch > Granty a dotace > Kultura > Zásady nebo na
www.kr-vysocina.cz/edotace.
 Tereza Prokešová
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz

AKTUALIZACE PRAVIDEL
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PŘEHLÍDKY
Dne 11. 11. 2014 schválila Rada Kraje Vysočina aktualizovaná
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti
neprofesionálního umění (dále jen „pravidla“). Pravidla upravují
systémový postup při poskytování dotací pořadatelům krajských
postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního
umění (hudba, tanec, divadlo apod.), které se konají v Kraji
Vysočina, a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na
národní přehlídce v jiném kraji.
Nutnost aktualizace stávajících pravidel vyplynula z praktických
zkušeností s administrací tohoto dotačního titulu a v souvislosti
s platností nového občanského zákoníku. Tyto změny se promítly jak
v pravidlech, tak i ve smlouvách o poskytnutí dotace a formulářích.
Nově je součástí žádosti o dotaci také čestné prohlášení žadatele
o podporu v režimu de minimis. Pravidla prošla rozsáhlejší
aktualizací, a to hlavně v oblasti účelu poskytování dotace, stanovení
výše dotace, spoluúčasti žadatele, přijímání a vyřizování žádostí
a poskytnutí dotace. Oproti předchozím rokům bude nyní například
výše předpokládaných nákladů a spoluúčasti žadatele stanovena
procentuálně a tato procenta se budou následně uplatňovat i při
vyúčtování. Dále byl rozšířen výčet uznatelných nákladů.

Maximální možnou poskytnutou částkou zůstává pro pořadatele
krajských postupových přehlídek 30 000 Kč, pro pořadatele
národních přehlídek 60 000 Kč, ale zároveň maximálně 50 %
z celkových prokázaných nákladů přehlídky. Pro účinkující
10 000 Kč a zároveň maximálně 60 % z celkových prokázaných
nákladů.
Žádosti pořadatelů budou přijímány v termínu od 1. 1. do 31. 1.
2015. Žádosti od účinkujících jsou přijímány nejlépe 30 dnů před
účastí na národní přehlídce. Závěrečné vyúčtování je nutné zaslat
nejdéle do 7. 12. 2015.
Veškeré podklady týkající se tohoto dotačního titulu naleznete na
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Kultura, památky a cestovní
ruch > Granty a dotace > Kultura > Pravidla nebo www.kr-vysocina.
cz ˃ eDotace.
 Tereza Prokešová
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260
e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz
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DOTAČNÍ TITULY
ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2015
ZÁSADY ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování
dotací na podporu společenských a kulturních aktivit
obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí
obcí
Zaměřené na podporu a rozvoj
kulturních tradic upevňujících
historické povědomí a sounáležitost obyvatel s místem jejich
bydliště. Žadatelem o dotaci
může být pouze obec. Termín
pro podání žádostí je do 15. 2.
2015, alokace je 1 mil. Kč.
Zásady pro poskytování
dotací na obnovu kulturních
památek v Kraji Vysočina
Zaměřené na podporu obnovy
nemovitých a movitých kulturních památek v Kraji Vysočina.
Dotace poskytována vlastníkům
kulturních památek. Termín pro
podání žádostí je do 15. 2. 2015,
alokace je 13 mil. Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování
dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy

kulturních památek na území
Kraje Vysočina
Zaměřené na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek,
zejména statické posudky,
restaurátorské, stavebně historické, dendrochronologické,
mykologické, archeologické
a další průzkumy, nezbytné pro
přípravu řádné projektové dokumentace. Dotace poskytována
vlastníkům kulturních památek.
Termín pro podání žádostí je
do 31. 3. 2015, alokace je
500 000 Kč.
Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování
dotací městům s památkami
UNESCO v Kraji Vysočina
Dotace poskytována městům
s památkami UNESCO. Termín
pro podání žádostí do 28. 2.
2015, alokace je max. 300 000
Kč/město s památkou UNESCO.
Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování
dotací na podporu turistických informačních center
v kraji Vysočina
Dotace poskytovaná turistickým informačním centrům

na podporu zkvalitnění služeb.
Termín pro podání žádostí
je do 15. 2. 2015, alokace je
1,5 mil. Kč.
PRAVIDLA RADY KRAJE
VYSOČINA
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací
v oblasti neprofesionálního
umění
Zaměřené na podporu neprofesionálního umění. Dotace
poskytována pořadatelům krajských postupových a národních
přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich
účasti na národní přehlídce
v jiném kraji.
Termín pro podání žádostí
pro pořadatele postupových
přehlídek je do 31. 1. 2015 a pro
účinkující při jejich účasti na
národní přehlídce v jiném kraji
nejlépe 30 dnů před účastí na
národní přehlídce v průběhu
roku 2015, alokace 400 000 Kč.
GRANTOVÉ PROGRAMY
FONDU VYSOČINY V ROCE
2015

Památkově chráněná území
2015
Předpokládaný termín vyhlášení: leden 2015. Celková
alokace je 1,6 mil. Kč.
Regionální kultura 2015
Předpokládaný termín vyhlášení: březen 2015. Celková
alokace je 1,8 mil. Kč.
Lyžařské běžecké trasy 2015
Předpokládaný termín vyhlášení: květen 2015. Celková
alokace je 1,1 mil. Kč.
Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2015
Předpokládaný termín vyhlášení: březen 2015. Celková
alokace je 1,1 mil. Kč.
Cyklodoprava a cykloturistika 2015
Předpokládaný termín vyhlášení: leden 2015. Celková
alokace je 1,5 mil. Kč.
 Tereza Prokešová, odbor
k u l t u r y, p a m á t k o v é p é č e
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 260,
e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz

METODICKÝ LIST
K POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Na webových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz
˃ Dokumenty odborů ˃ Odbor životního prostředí ˃ Příroda ˃
Dřeviny mimo les) je od prosince 2014 přístupný aktualizovaný
metodický list k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.
Metodický list zapracoval změny v povolovacím procesu provedené novelou vyhlášky č. 189/2013 Sb., účinné od 1. 11. 2014
a je určen obecním úřadům, které rozhodují o povolování kácení
dřevin.
Změna spočívá především v tom, že bez povolení příslušného
obecního úřadu lze kácet pouze dřevinu, jejíž obvod kmene má ve

výšce 130 cm nad zemí méně než 80 cm nebo celkový zapojený
porost plochu menší než 40 m 2 či se jedná o ovocnou dřevinu
rostoucí v zastavěném území obce na pozemku evidovaném
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku – zeleň.
 Barbora Švíková, odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 590
e-mail: svikova.b@kr-vysocina.cz

KRAJ VYSOČINA PŘIPRAVUJE SEMINÁŘ
PRO POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCÍ A POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Kraj Vysočina pravidelně každoročně pořádá pro povodňové
orgány obcí a povodňové orgány obcí s rozšířenou působností
seminář k problematice ochrany před povodněmi. Připravovaný

seminář se uskuteční dne 12. února 2015 v sídle Kraje Vysočina
v Jihlavě v zasedací místnosti B 3.16. Zaměřen bude zejména na
řízení ochrany před povodněmi, na činnosti prováděné v průběhu
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povodní a zákonné povinnosti povodňových orgánů při řízení
ochrany před povodněmi. Kromě pracovníků vodoprávního úřadu
Kraje Vysočina na semináři vystoupí zástupci vodohospodářských
dispečinků státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Povodňové orgány obcí i povodňové orgány obcí s rozšířenou

působností obdrží pozvánku na seminář s podrobným programem
a organizačními pokyny prostřednictvím své datové schránky.
Bližší informace o připravovaném semináři podá Iva Olšanová,
odbor životního prostředí a zemědělství,
telefon: 564 602 266, e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz.

MÁTE ZÁJEM O TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ PRO SVÉ OBČANY?
V rámci přípravy projektu
spolupráce kraje se společností
EKO-KOM, a. s., na rok 2015
mohou obce do 15. ledna 2015
zaslat své požadavky na počet
sad tašek na třídění na e-mail
Roman.Zouhar@ekokom.cz.
Tuto a k t iv it u koord i nuje

regionální manažer Ekokomu
Roman Zou har. Fi nanční
spoluúčast obce bude opět
činit jednu třetinu nákladů,
a tedy na sadu velkých tašek
cca 40 Kč a na sadu menších
tašek cca 32 Kč. Každá sada
obsahuje žlutou tašku na plast,

modrou na papír a zelenou na
sklo.
Snazšímu třídění využitelných
slo ž e k o d p a d u p o m á h a l
s p ole č ný p r ojek t v r o c e
2014 doplněním sběrné sítě
barevnými nádobami i sadami
tašek na třídění odpadů, které

byly dodány do šesti tisíc
domácností.
 Eva Navrátilová
odbor životního prostředí
a zemědělství
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2014“
ZNÁME NEJLEPŠÍ OBCE I VÍTĚZE DÍLČÍCH SOUTĚŽÍ
Rovných 41,7 kilogramů plastů, papíru, skla a nápojových kartonů
vytřídil v uplynulém roce průměrný obyvatel Kraje Vysočina.
Oproti předešlému roku došlo nejvíce ke zlepšení třídění plastu
(8 %) a nápojového kartonu (11 %). Za posledních pět let bylo
městům a obcím v regionu poskytnuto přes tři tisíce barevných
nádob na plasty, papír, sklo a nápojový karton. Díky tomu jich mají
lidé na Vysočině v současnosti k dispozici bezmála osmnáct tisíc.
Speciální sady tašek na třídění odpadů byly v letošním roce cíleně
rozdány do šesti tisíc domácností v oblastech s nižším sběrem
tříděného odpadu.
V projektech kraje s provozovateli kolektivních systémů
společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s.
ověřila efektivitu sběru využitelných odpadů soutěž obcí
My třídíme nejlépe 2014.

Hlavní soutěž posoudila množství vytříděného odpadu a zároveň
zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti
svozu. Vedlejší soutěž hodnotila poměr mezi množstvím
vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím
směsného komunálního odpadu za celé období soutěže. Podkladem
pro hodnocení byla data ze čtvrtletních výkazů zasílaných
obcemi do společnosti EKO-KOM, a. s., za období IV. 2013,
I.–III. 2014. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému
odběru elektrozařízení a vychází z dat společností ASEKOL a. s.
a ELEKTROWIN a. s. Vítězové hlavní a vedlejší soutěže získali
na slavnostním vyhlášení od kraje finanční dary v celkové výši
600 tis. Kč. Doplňkové soutěže sponzorují společnosti ASEKOL
a. s. a ELEKTROWIN a. s.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:
Počet obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Do 500
Lány
Kuklík
Hubenov
Sedlice
Kramolín
Horní Paseka
Vysoká Lhota
Lovčovice
Cikháj
Valdíkov

501 do 2 000
Dobronín
Březník
Sněžné
Štoky
Větrný Jeníkov

2 001 do 10 000
Ždírec n. Doubravou

Nad 10 000
Nové Město na Moravě

501 do 2 000
Sněžné

2 001 do 10 000
Ždírec n. Doubravou

Nad 10 000
Velké Meziříčí

501 do 2 000
Dukovany

2 001 do 10 000
Bystřice nad Pernštejnem

Nad 10 000
Třebíč

Vítězové vedlejší soutěže dle velikostních kategorií obcí:
Počet obyvatel
1. místo

Do 500
Lány

Vítězové doplňkové soutěže Asekolu:
Počet obyvatel
1. místo

Do 500
Tři Studně
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Vítězové doplňkové soutěže Elektrowinu:
Počet obyvatel
1. místo

Do 3 500
Svratka

Nad 3 500
Pacov

Pořadí v jed notliv ých dílčích soutěžích nalez nete na:
www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2014-2/.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za přínos k ochraně životního
prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů všem
zapojeným obcím v kraji. Má to smysl. Třiďte odpad!

Nejvyšší průměrná naplněnost wintejneru
Světlá nad Sázavou

 Eva Navrátilová
odbor životního prostředí a zemědělství
telefon: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Dětská skupina
V částce 105/2014 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2014 byl pod
č. 247 publikován zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů.
Zákon dle dikce zákona nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 (fakticky
dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty dle stanoviska
Nejvyššího státního zastupitelství, tzn. 29. 11. 2014 – pozn. autora).
Dětská skupina
V částce 114/2014 Sbírky zákonů vydané dne 2. 12. 2014 byla pod
č. 281 publikována vyhláška o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny do dvanácti dětí.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Správní poplatky
V částce 106/2014 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2014 byl pod
č. 249 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Služební zákon
V částce 106/2014 Sbírky zákonů vydané dne 14. 11. 2014 byl pod
č. 250 publikován zákon, o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o státní službě.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Hmotná nouze
V částce 107/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod
č. 252 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část dnem vyhlášení).
Státní sociální podpora
V částce 107/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod č. 253
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Sociální služby
V částce 107/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod
č. 254 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 1. 2017).
Veřejné zdravotní pojištění
V částce 107/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod č. 256
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.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
Elektronické komunikace
V částce 107/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod
č. 258 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 4. 12. 2014.
Provoz na pozemních komunikacích
V částce 107/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod
č. 260 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb.,
kterým se mění 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 zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Finanční trh
V částce 108/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod
č. 261 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
finančního trhu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014 (část 1. 2. 2015, část dnem
vyhlášení).
DPH
V částce 108/2014 Sbírky zákonů vydané dne 19. 11. 2014 byl pod
č. 262 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
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Daně z příjmů
V částce 109/2014 Sbírky zákonů vydané dne 21. 11. 2014 byl pod č. 267
publikován zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 31. 12. 2014).
Další vzdělávání
V částce 111/2014 Sbírky zákonů vydané dne 25. 11. 2014 byla pod
č. 272 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb.,
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky
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č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Spisová služba
V částce 115/2014 Sbírky zákonů vydané dne xx. 12. 2014 byla pod
č. 283 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012
Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

V ZIMĚ DODRŽUJTE ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY
V zimním období řeší policisté mnoho dopravních nehod,
které souvisejí s jízdou po komunikaci pokryté ledem nebo
sněhem. Řidiči v zimním období nepřizpůsobují rychlost
svého vozidla povětrnostním podmínkám a na kluzkém
povrchu komunikací dostávají smyk, který velmi často
nezvládnou a s vozidlem havarují. Styl jízdy v zimním
a letním období se velmi liší. V zimě musí řidiči počítat s horší
přilnavostí pneumatik vozidla k povrchu silnice a s větším
nebezpečím smyku. Velkou roli zde hrají pneumatiky vozidla.
V době od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo kategorie
M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se
pro dopravu osob) nebo N (motorová vozidla, která mají nejméně
čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů) vybaveno zimními
pneumatikami, a to tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza či lze vzhledem k povětrnostním
podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během
jízdy mohou tyto podmínky vyskytovat. Motorové vozidlo s
maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg musí mít
zimní pneumatiky s hloubkou dezénu nejméně 4 mm na všech
kolech. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3 500 kg musí
mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav. Hloubka
dezénu pneumatik musí být minimálně 6 mm.
Bohužel si někteří řidiči neuvědomují, že pouze používání zimních
pneumatik pro jízdu v zimním období nestačí. Je nutno dbát dalších
zásad bezpečné jízdy. Zde jsou některé z nich:

- 	 Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci nesmíte velmi
prudce brzdit, zatáčet nebo zrychlovat. Všechny tyto manévry
zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
- 	 Dodržujte větší odstup za vozidlem před vámi. Musíte počítat s
tím, že vozidlo má na kluzké komunikaci delší brzdnou dráhu
než v létě na suché silnici. Brzděte pozvolně, aby nedošlo
k zablokování kol a k následnému smyku.
- 	 Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě jede
vaše vozidlo v přímém směru. Zatáčku projíždějte plynule
a nebrzděte v ní. Pokud musíte v zatáčce brzdit, počínejte si
obzvlášť opatrně.
- 	 Ve vozidle s sebou vozte sněhové řetězy a jejich nasazení si
doma v klidu nacvičte. V případě, že je budete potřebovat,
se vyhnete zbytečným problémům při jejich nasazování
v terénu.
- 	 Před jízdou si řádně očistěte skla automobilu. Ničím nerušený
výhled z vozidla je jedním z předpokladů bezpečné jízdy.
- 	 Důležitá je i příprava vozidla na zimní období. Vozidlo vždy
před zimou zkontrolujte a doplňte zimní směsi do ostřikovačů
skel. Svoje vozidlo mějte vždy v dobrém technickém stavu
a pravidelně ho kontrolujte.

Na silnicích jezděte opatrně a snažte se, abyste se ze svých cest šťastně vrátili.
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Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina vyhlašuje VII. ročník úklidu prostranství
u silnic našeho kraje s názvem:

ČISTÁ VYSOČINA

úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve dnech 11.–22. dubna 2015

ZDRAVÝ KRAJ

• Termín přihlašování na akci a nahlášení sbíraného prostoru: 1. 1. – 28. 2. 2015
• Pytle na odpadky a reflexní pomůcky jsou poskytovány zdarma na kontaktních místech, o kterých budete
včas informováni.
• Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
• V případě sběru odpadků v obci domluvte sběr a svoz s obecním úřadem.
• Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu.
• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem.
Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, obcí i jednotlivců!
Elektronické přihlášky a další informace naleznete na www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.
Více informací: Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, holy.p@kr-vysocina.cz, 564 602 538;
a Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, sklenar.o@kr-vysocina.cz, 564 602 562,
724 650 149, www.kr-vysocina.cz/zdravykraj

