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Výzva k předkládání nabídek na spolupráci při
zabezpečování integrace azylantů v roce 2009
Vláda ČR ve svém usnesením
č. 543 ze dne 14. května 2008
schválila „Zásady pro poskytování dotací ve prospěch obcí
prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce
2008 a v letech následujících“
(dále jen „zásady“). Usnesení
bylo zveřejněno ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí dne 6. června 2008
v částce 3 a je pro rok 2009
platné beze změn. Pro letošní
rok vláda schválila procentní kvótu pro kraj Vysočina na
zajištění bydlení pro azylanty ve výši 6 %, což znamená zajistit v průběhu tohoto
roku bydlení pro 12 azylantů.
Na rok 2009 je v kapitole 314
– Ministerstvo vnitra připraveno k uvolnění 17 500 tis. Kč
ve prospěch obcí a 500 tis. Kč
ve prospěch nestátních neziskových organizací na realizaci
uvedeného usnesení v oblasti
bydlení a zaměstnání azylantů.
Ministr vnitra ČR požádal
hejtmana kraje Vysočina o pomoc při zajištění bydlení pro
azylanty a o seznámení starostů měst a obcí kraje Vysočina s cíli a podmínkami obou
variant uvedených v zásadách, které byly obcím zaslány
v loňském roce. Připomínáme,
že výše dotací na rozvoj infra-

struktury obce a na podporu
nájemního bydlení jsou stanoveny takto:
a) podle varianty č. I (na rozvoj
infrastruktury obce)
■ zajištění bydlení pro 1–2
azylanty ve výši 400 tis. Kč
■ zajištění bydlení pro 3–5
azylantů ve výši 600 tis. Kč
■ zajištění bydlení pro 6 a více
azylantů ve výši 700 tis. Kč
Počet
osob
1 až 2
3 až 5
6 a více
Počet
osob
1 až 2
3 až 5
6 a více

Vzhledem k tomu, že se v loňském roce nepodařilo předložit
z kraje Vysočina žádnou nabídku na zajištění ubytování pro
azylanty, žádáme starosty obcí
o opětovné prověření možností ubytování v objektech, které
jsou v majetku obce, případně
o předání informací fyzickým
a právnickým osobách o využití této nabídky.

Výše dotace na čisté nájemné
za měsíc
za rok
5 000
60 000
6 000
72 000
7 000
84 000
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za 8 let
480 000
576 000
672 000
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Výše dotace na rozvoj infrastruktury obce
za měsíc
za rok
za 8 let
2 000
24 000
192 000
2 000
24 000
192 000
2 000
24 000
192 000

Přemístění odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje
Vysočina
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■ úhrada nákladů vzniklých
obci při zapojení přívodu
el. energie do integračního
bytu podle
■ vyhlášky č. 51/2006 Sb.,
o podmínkách připojení
k elektrizační soustavě
b) podle varianty č. II (na podporu nájemního bydlení)
■ úhrada čistého nájemného
azylantům
■ na rozvoj infrastruktury obce

Termín pro podávání žádostí
o dotaci je do 15. října 2009.
Nabídky zasílejte a případné
podrobnější informace žádejte
na níže uvedeném kontaktu:
N Josef Pokorný, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 164, e-mail:
pokorny.josef@kr-vysocina.cz

Přípravy na předsednické aktivity na Vysočině
jsou v plném proudu
Vysočina se připravuje na setkání ředitelů zodpovědných
za lesy v zemích EU. Akce
zařazená do seznamu aktivit předsednictví ČR v Radě Evropy se bude v našem
regionu konat ve dnech
23.– 25. června 2009. Kromě
odpovídajícího kongresové-
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ho zázemí Vysočina zaujala
především například pestrou
vlastnickou strukturou lesů
a soustředěním největších
dřevozpracujících firem.
Zhruba osm desítek účastníků
z celé Evropy dorazí na Vysočinu 23. června a stráví zde tři
pracovní dny. „Předběžný pro-

gram v prvním dni počítá s odborným jednáním v Jihlavě,
druhý den se účastníci setkání
přesunou do terénu v blízkosti lesního hradu Roštejn a třetí den je v programu vyhrazen
exkurzím na lesní majetky různých vlastníků – lesní majetky
rodiny Kinských v okolí Žďáru

Krajské finále a celostátní finále dopravní soutěže Mladý
cyklista
str. 5
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nad Sázavou, návštěva LDO Přibyslav a STORY ENSO Ždírec
nad Doubravou,“ uvedla Kateřina Nedvědová z krajského úřadu.
Zastřešující Ministerstvo zemědělství i spoluorganizátor setkání
– kraj Vysočina – důsledně dbají na to, aby veškerý servis účastníkům poskytovaly regionální společnosti a podnikatelé. Dopravu z Prahy, kde jednání 22. června začíná, na Vysočinu zajistí
vysočinský dopravce a účastníci budou ubytováni po celou dobu
v Jihlavě, kde budou také probíhat zásadní pracovní jednání. S organizací programu budou pomáhat i studenti krajem zřizovaných
středních škol – Hotelové školy Třebíč a Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava. „Studenti už nyní procházejí intenzivním
školením a průpravou tak, aby mohli zastoupit funkce zkušených
průvodců v anglickém či francouzském jazyce, a jejich pomoc
využijeme i při stravovacích procesech,“ doplnila Kateřina Nedvědová.
Nejen u příležitosti setkání ředitelů lesů vydá kraj Vysočina dvojjazyčně také novou publikaci o funkcích a zajímavostech lesů našeho regionu. Z prostředků získaných z Regionálního operačního
programu tak vzniká populárně zpracovaný materiál, který přivítají nejen lesní hospodáři, lesní pedagogové, školy, neziskové
organizace, ale i turisté a návštěvníci kraje Vysočina. „Na čtyřiadvaceti stránkách v sedmi kapitolách pracují autoři nejen
se srozumitelným textem, ale především s velice zdařilými fotografiemi. Brožura bude doplněna o zajímavosti o lesích, které se váží k Vysočině. Cílem nové tiskoviny je překvapit, poučit,
a především poukázat na důležitost lesů a jejich ochrany,“ uvedla
Jitka Svatošová z týmu realizátorů nové brožury.
Ukázka textu publikace:
V průběhu roku se činnosti v lese různě střídají. V zimním období
se provádějí především mýtní úmyslné těžby, sběr semen jehlična-
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tých dřevin a připravují se paseky pro jarní zalesnění. V předjaří
se zpracovává nahodilá těžba ze zimního období, aby se zabránilo šíření hmyzích škůdců. Jaro je obdobím výsadby nového lesa
a prací v lesních školkách. V létě mají vlastníci lesa nejvíce práce
při ochraně lesa před hmyzími škůdci, ochranou mladých porostů a provádějí se výchovné těžby v mladých porostech. Na podzim
se provádí ochrana kultur před zvěří, dokončují se výchovné těžby a vyznačují se mýtní těžby.
V kraji Vysočina zaujímají lesy 30,4 % z rozlohy. Pokud jde
o podíl na roční plánované těžbě dřeva v republice, pak Vysočina figuruje mezi první trojicí za Jihočeským a Plzeňským
krajem.
Víte, že…?
Podle údajů z Národního lesnického programu se roční umístěná těžba dřeva v kraji Vysočina dlouhodobě pohybuje v rozmezí
1,0–1,3 milionu m3?
Dřevo představuje na Vysočině vedle zemědělství historicky důležitý zdroj obživy. S ohledem na venkovský charakter regionu měl
a má dřevozpracující průmysl na Vysočině svou tradici a patří
k vyhledávaným oborům. V roce 2008 pracovalo v kraji se dřevem a okolo dřeva více než 4,5 tisíce lidí.
Víte, že…?
Mezi největší zaměstnavatele dřevozpracujícího průmyslu
v kraji Vysočina patří Dřevozpracující družstvo (Lukavec), SAPELI, a. s. (Polná), Kronospan CR, spol. s r. o. (Jihlava), a největší pila v ČR Stora Enso Timber Ždírec, s. r. o. (Ždírec nad
Doubravou)?
N Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Krajský odbor dopravy a silničního hospodářství bude řídit
Hana Strnadová
Krajská rada jmenovala s účinností od 1. dubna 2009 do funkce
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Hanu
Strnadovou. Odbor dopravy a silničního hospodářství administruje veškeré krajské projekty
obnovy dopravní infrasktrutury
z ROP a prostřednictvím Krajské
správy a údržby silnic spravuje
více než 4,5 tisíce kilometrů krajských komunikací.
Hana Strnadová vystudovala ČVUT v Praze a od roku 2001
je kmenovým zaměstnancem Krajského úřadu kraje Vysočina.
Na různých referentských i vedoucích pozicích se věnovala investičním akcím kraje a krajských příspěvkových organizací.
„Mými prioritami na pozici vedoucího odboru budou především údržba a kvalitativní rozvoj silniční
sítě kraje Vysočina. Čekají mne však i jiné výzvy, jako
například posouzení možnosti zavedení integrovaného dopravního systému v podmínkách regionu a případně i jeho
uvedení do života, optimalizace a zefektivnění železničních
i autobusových linek dopravní obslužnosti, modernizace drážní

dopravy v regionu a zlepšení údržby silniční sítě zásadní modernizací technického vybavení a precizováním procesů u Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny,“ uvedla nová vedoucí odboru
Hana Strnadová.
„Od nové vedoucí očekávám především kontinuální převzetí
agendy tak, aby nebylo nijak ohroženo krajské čerpání evropských dotací z regionálního operačního programu. Pokládám
za nezbytné, aby bylo včasnou přípravou a realizací investic
do silniční sítě a oprav komunikací dosaženo znatelného zlepšení krajské silniční infrastruktury. Předpokládám, že bude možné
předcházet vážnějším poruchám na silnicích a mostech, a tak prodlužovat jejich životnost například prostřednictvím již avizovaného zavedení přehledného systému pořadí oprav. Dalším úkolem
bude v neposlední řadě přehodnotit na základě aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu krajskou koncepci bezpečnosti silničního provozu,“ vyjmenoval ředitel Krajského
úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
Hana Strnadová ve funkci vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství nahradí dosavadního vedoucího Ladislava Staňka. Ten odbor vedl od srpna 2004 a z krajského úřadu odchází na
vlastní žádost do soukromého sektoru.
N Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Na Vysočině počet narozených v roce 2008 meziročně opět vzrostl
V loňském roce se v kraji Vysočina narodilo 5 649 dětí. To je o 276
více než v roce 2007 a o 1 140 více než v roce 2001, kdy se na Vysočině narodilo nejméně dětí v poválečném období. Přes vyšší porodnost
se ovšem nedá hovořit o takzvaném baby boomu, který u nás propukl
v letech 1973–1978, kdy se na Vysočině rodilo přes 9 000 dětí ročně.

Přirozený přírůstek obyvatel kraje Vysočina se v roce 2006
dostal poprvé od roku 1994 znovu do kladných čísel. To znamená, že se v našem kraji opět více lidí rodí než umírá.
V roce 2008 tak na Vysočině přirozenou měnou přibylo 768
obyvatel.

Narození, zemřelí a přirozený přírůstek obyvatel v kraji Vysočina v letech 1991–2008

Zdroj dat: Demografická ročenka krajů České republiky 1991–2008, ČSÚ Praha, 2009
Vývoj celkového počtu populace se krom přirozené měny odvíjí také od migrační aktivity obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že
v roce 2008 vykázal kraj Vysočina kladné migrační saldo (více

lidí se přistěhovalo než vystěhovalo), které činilo 966 osob, počet obyvatel na Vysočině meziročně vzrostl o 1 734 obyvatel
na 515 411 k 31. 12. 2008.

N Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

)NFORMACE
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina vyhlásila výtvarnou soutěž
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina plánuje
na 31. května oslavy Dne dětí se soutěžemi a prověrkou zdravovědy ve svém areále na Vrchlického ulici v Jihlavě. V této
souvislosti ředitelka ZZS KV Vladislava Filová vyhlásila výtvarnou soutěž o nejlepší obrázek se záchranářskou tématikou. Pro vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích připravili
krajští záchranáři atraktivní dárečky.
Výtvarná soutěž Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
O NEJLEPŠÍ OBRÁZEK SE ZÁCHRANÁŘSKOU TÉMATIKOU
Kategorie I.: děti do 6 let věku
Kategorie II.: děti od 7 do 10 let věku
Kategorie III.: děti od 11 do 15 let věku
Obrázky dětí musí být doručeny na adresu ZZS KV, p. o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava do 15. května 2009.

Na zadní straně obrázku musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, věk, adresa a telefonní kontakt na zákonného zástupce dítěte.
Vyhodnoceni budou v každé kategorii tři autoři nejlepších obrázků. Cena jim bude předána na Dni dětí.
(V případě účasti škol by vyhlašovatel výtvarné soutěže přivítal
a požádal o možnost vlastního – školního – předvýběru výtvarných děl tak, aby za každou školu přišlo přibližně deset vybraných obrázků.)
Den dětí se bude konat v areálu Zdravotnické záchranné služby
kraje Vysočina poslední květnový den v dopoledních hodinách.
Více informací vám poskytne:
N Vladislava Filová, ředitelka, Zdravotnická záchranná služba
kraje Vysočina, p. o.
telefon: 567 571 246, e-mail: filova.v@zzsvysocina.cz

číslo 5/2009

;13"70%"+

Zlatý erb 2009
domácí i evropské ocenění míří
na Vysočinu

Vyhlášení výsledků celostátní soutěže Zlatý erb bylo
jako obvykle součástí programu slavnostního společenského večera dvanáctého
ročníku konference Internet
ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové (ISSS/
LORIS/V4DIS 2009). Ocenění za nejlepší webovou stránku města patří Moravským
Budějovicím. V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové
stránky měst, obcí a regionů
v Evropě se mezi hlavní oceněné projekty roku zařadily
oficiální stránky města Jihlavy, loňský vítěz kategorie
měst v národní soutěži Zlatý Erb.
V kategorii Nejlepší elektronická služba zvítězily Semily
(MMS – závady a nedostatky),
na druhém místě skončila Ostrava (informační systém pro
komunikaci občany s úřadem
eSMO) a na třetím pak Přibyslav (vysílání veřejných zasedání zastupitelstva města
přímým přenosem v kabelové
televizi). „Moravským Budějovicím, Přibyslavi i Jihlavě srdečně gratuluji. Jsem přesvědčen,
že rozvoj informačních služeb
v našem regionu přispívá velkou měrou k vyšší kvalitě života v městech i na venkově,
a o to v případě našeho regionu

jde,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Cílem Eurocrestu je podobně
jako u soutěže Zlatý erb ocenit výjimečné projekty, podporovat vzájemnou výměnu
zkušeností a ohodnotit snahu zástupců místní správy
i samosprávy účinně využívat informačních technologií
ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy.
Touto cestou tak chtějí pořadatelé přispět ke zrychlení rozvoje služeb evropských institucí
veřejné správy. Mezi letošními
oceněnými projekty se umístily také oficiální stránky měst
Bratislava (Slovensko) a Rybnik (Polsko).
„Vysočina patří již řadu let
mezi lídry informatizace veřejné správy a udává její směr
i tempo. V letošním roce jsme
opět potvrdili, že patříme
ke špičce, což dokladuje historicky statisticky nejlepší výsledek v získaných titulech
ve vyhlašovaných kategoriích
v celostátních kolech,“ uvedl
radní pro oblast informatiky
kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.
N Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Po z vá n k a
Seminář k dotačním titulům v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Kraj Vysočina připravuje seminář k dotačním titulům v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Tento seminář se uskuteční ve středu 20. května 2009 od 9.30 hodin v budově
Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v kongresovém sále (přízemí budovy B). Seminář je určen pro zástupce obcí, svazků obcí a vodárenských společností v kraji
Vysočina a bude se týkat dotačních titulů v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které jsou poskytovány krajem Vysočina, národními programy a fondy EU (Operační program
Životní prostředí, Program rozvoje venkova). Kromě pracovníků Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, na semináři vystoupí zástupci
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu životního prostředí. Svoji účast potvrďte
níže uvedenému pracovníkovi nejpozději do středy 13. května 2009, přičemž celkový počet účastníků je omezen kapacitou kongresového sálu ve výši cca 120 míst. V případě vyššího
počtu nahlášených účastníků si vyhrazujeme přednostní právo účasti dříve přihlášených. Z důvodu omezené kapacity kongresového sálu vás také žádáme, aby se z každé obce, svazku
obcí či vodárenské společnosti účastnil maximálně jeden zástupce.
N Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách
a správě
V částce 24/2009 Sbírky zákonů vydané dne 30. 3. 2009 bylo
pod č. 74 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě.
Vláda svým nařízením ruší
nejnižší stupnici platových tarifů, uvedenou ve stávající příloze č. 1 nařízení vlády, a to
s cílem narovnat nesystémové
relace platových tarifů v základní stupnici k minimální mzdě
a k nejnižším úrovním zaručené
mzdy a dále k zamezení použití
nenárokových složek platu k dorovnávání úrovně dosahované
ve srovnatelných organizacích.

Nařízení vlády nabylo účinnosti dnem 1. 4. 2009.
„Chodníková novela“
V částce 31/2009 Sbírky zákonů vydané dne 16. 4. 2009
byl pod č. 97 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 13/ 1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona ruší povinnost
vlastníků nemovitostí udržovat přiléhající chodníky; zákon dále zpřísňuje pravidla
pro povolování reklam u silnic
a upřesňuje pravidla pro koncesní dopravní stavby.
Zákon nabyl účinnosti dnem
vyhlášení.
Auditoři
V částce 30/2009 Sbírky zákonů vydané dne 14. 4. 2009
byl pod č. 93 publikován zákon
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o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
Nový zákon představuje novou
komplexní úpravu pravidel pro
činnost auditorů; zákon implementuje Směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2006/43/
ES o povinném auditu ročních
a konsolidovaných účetních závěrek, mimo jiné zřizuje Radu
pro veřejný dohled nad auditem, vykonávající veřejný dohled nad výkonem auditorské
činnosti a činností Komory auditorů České republiky.
Zákon nabyl účinnosti dnem
vyhlášení.
Pravidla provozu na pozemních komunikacích
V částce 28/2009 Sbírky zákonů vydané dne 6. 4. 2009 byla
pod č. 91 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů
č. 30/2001 Sb., jíž se provádějí
pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Novelou jsou do vyhlášky doplněny nové dopravní
značky, například výstražná
značka Pohyblivý most, informativní značka provozní Měření rychlosti apod. Dále
dochází ke zkrácení období,

v němž lze úseky pozemních
komunikacích označené příkazovou dopravní značkou Zimní
výbava užít pro jízdu některými druhy vozidel pouze za použití zimních pneumatik, a to
do 31. března.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem 21. 4. 2009.
Poskytování údajů z katastru
nemovitostí
V částce 24/2009 Sbírky zákonů vydané dne 30. 3. 2009 byla
pod č. 76 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního č. 162/2001 Sb.,
o poskytování údajů z katastru
nemovitostí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky reaguje
na novelu katastrálního zákona č. 8/ 2009 Sb., podle které se kopie ze sbírky listin
poskytnou pouze tomu, kdo
prokáže svou totožnost a uvede účel, pro nějž jsou údaje
požadovány, a zpřesňuje tak
poskytování údajů z katastru
nemovitostí.
Vyhláška nabyla účinnosti
dnem 1. 4. 2009.
N Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

0/:/2×:-£.!
Přemístění odboru
zdravotnictví Krajského úřadu
kraje Vysočina
V prvním týdnu měsíce května 2009 bude přestěhován Odbor
zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina na novou adresu do ulice Věžní č.p. 26 Jihlava.
E-mailové spojení na zaměstnance odboru zůstávají beze
změny, telefonní spojení bude přesměrováno na nová telefonní čísla. Prosím, sledujte podrobnější informace na webových
stránkách kraje Vysočina.
N Ivana Šmídová, oddělení hospodářské správy
telefon: 564 602 253, e-mail: smidova.i@kr-vysocina.cz

/DBOR×DOPRAVY
A×SILNI¿NÄHO×HOSPOD¸ÏSTVÄ

Krajské finále a celostátní finále
dopravní soutěže Mladý cyklista
V letošním roce vyhlásil kraj
Vysočina v rámci své činnosti na úseku prevence bezpečnosti silničního provozu již
7. ročník soutěže základních
škol s názvem Mladý cyklista.
Jejím cílem je zapojit v rámci
předmětu dopravní výchovy
co nejvíce dětí do osvojování
si znalostí z pravidel bezpečného pohybu na pozemních
komunikacích spojených zároveň s ověřením si zručnosti
v ovládání jízdního kola. Prvním krokem mladých závodníků je úspěšně projít oblastním
kolem, pořádaným v rámci svého obvodu příslušnou
obcí s rozšířenou působností.
Po úspěšném zvládnutí tohoto
kola se vítězové oblastních kol
kvalifikují do krajského kola,
které se v letošním roce pod
záštitou hejtmana kraje Vy-

sočina a starosty města Třebíč koná 4. června 2009 právě
v Třebíči. Na dopravním hřišti se ve finále utkají ve dvou
věkových kategoriích družstva, jež zvítězí v jednotlivých
oblastních kolech. Soutěžit
se bude ve znalostech dopravních předpisů – v testech, poskytování první pomoci, jízdě
na kole podle pravidel silničního provozu a v jízdě zručnosti.
Na vítěze obou kategorií však
dolehne zodpovědný úkol reprezentovat náš kraj v celostátním kole Mladý cyklista, které
proběhne letos právě v našem
kraji, a to ve Světlé nad Sázavou ve dnech 16.–18. 6. 2009.
N Lumír Bartů, odbor dopravy a silničního hodpodářství
telefon: 564 602 412, e-mail:
bartu.l@kr-vysocina.cz

Informace k zákonu o střetu zájmů
– příspěvkové organizace
Vážení čtenáři, veřejní funkcionáři,
v souvislosti s blížícím se termínem pro podání oznámení o činnostech, majetku a příjmech, darech a závazcích, které mají
ve smyslu zákona č. 159/20006 Sb., o střetu zájmů, v platném
znění, letos poprvé podat rovněž veřejní funkcionáři působící
v příspěvkových organizacích kraje Vysočina (ale i v příspěvkových organizacích všech dalších územních samosprávných
celků), jsme pro vás na stránkách kraje Vysočina připravili informativní materiál. Tato metodická pomůcka obsahuje potřebné informace související s povinnostmi vyplývajícími ze zákona
o střetu zájmů a měla by vám pomoci při vyplňování formuláře,
na kterém se uvedená oznámení mají do 30. 6. 2009 podat.
Tento materiál naleznete na stránkách www.kr-vysocina.cz v sekci Servis pro příspěvkové organizace.
N David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 4. června až 7. června 2009 se v rámci Evropské unie
uskuteční v pořadí druhé volby do Evropského parlamentu, přičemž na území České republiky proběhnou volby tradičně v pátek
dne 5. června od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 6. června
2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu může na území České republiky volit státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let. Volit mohou také státní občané jiného členského státu EU,
kteří kromě dosažení věku 18 let alespoň druhý den voleb musí splňovat další podmínky: mají na území České republiky trvalý pobyt
a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu
voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí nebo požádali o zápis
do seznamu voličů již pro volby do Evropského parlamentu v roce
2004. Voličem je i státní občan jiného členského státu EU, který
nejpozději do 26. dubna 2009 do 16.00 hod. požádá obecní úřad,
v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, o zápis do
seznamu voličů pro volby do EP a splňuje podmínku, že je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy
nejméně od 22. dubna 2009. Splnění této podmínky volič dokládá
buď kopií potvrzení o přechodném, nebo kopií povolení k trvalému
pobytu na území České republiky. V daném případě tedy zápis do
seznamu voličů pro volby do EP 2009 není automatický, ale pouze
na žádost voliče.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je tedy zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
v r. 2009. Státní občané České republiky jsou do tohoto seznamu
zaneseni automaticky obecním úřadem v místě trvalého pobytu,
a to přenesením údajů ze stálého seznamu voličů, který obecní
úřad vede pro účely všech typů voleb. Do seznamu voličů pro volby do EP v r. 2009 jsou automaticky přeneseny i údaje o voličích
–státních občanech jiných členských států EU, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do EP již v roce 2004. Všechny

shora uvedené úkony musí být provedeny nejpozději do neděle
26. dubna 2009 do 16.00 hod.
V této souvislosti je nutné upozornit na odlišnost voleb do EP oproti jiným typům voleb. Zákon o volbách do EP totiž neumožňuje po
26. dubnu 2009 dopsání voliče do seznamu voličů ani do výpisu
ze seznamu voličů ve dnech voleb, a to ani v případě, kdy volič
prokáže své právo volit v příslušném volebním okrsku tak, jak je
tomu například u voleb do zastupitelstev obcí. Aby se předešlo
nesrovnalostem či případným stížnostem, je účelné, aby si voliči
v případě pochybností ověřili u obecního úřadu v místě trvalého
pobytu, že jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a to nejpozději do 26. dubna 2009 do 16.00 hod.
Vhodné je to zejména u těch voličů, kteří od posledních voleb
změnili místo trvalého pobytu.
V případě, kdy volič neví jistě, zda se ve dnech voleb bude nacházet v místě svého trvalého pobytu, například má být hospitalizován nebo pobývá v některém z ústavů sociální péče, má možnost
si u obecního úřadu v místě trvalého pobytu požádat o vydání
voličského průkazu, který ho opravňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Žádost o vydání voličského průkazu
musí být písemná a musí na ní být ověřen podpis žadatele. Pokud
žadatel předloží svoji žádost o vydání voličského průkazu příslušnému úřadu osobně, podpis na žádosti není třeba ověřovat. O voličský průkaz je možné požádat nejpozději do 21. 5. 2009 do 16.00
hod. Za účelné považujeme vyžádání voličského průkazu zejména
tehdy, kdy volič změní místo svého trvalého pobytu po 26. dubnu
2009. V takovém případě zůstane zapsán v seznamu voličů v místě
svého původního pobytu, neboť OÚ v místě původního trvalého
pobytu již nemůže voliče ze seznamu vyškrtnout, a OÚ v místě nového trvalého pobytu naopak nemůže voliče do seznamu dopsat.
N Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

Nepodceňujme kůrovcové nebezpečí
I když letošní zima svým
průběhem příznivě zapůsobila na omezení stavu škůdců
v lesních porostech, je třeba
nepodcenit případné ohrožení
napadení lesa kůrovci a s ohledem na vývoj počasí věnovat
kůrovci patřičnou pozornost.
Tito škůdci napadají zejména
oslabené stromy, kde se v případě příznivých klimatických
podmínek (teplo, sucho) během
relativně krátké doby (několika
týdnů) rozmnoží. Proto je třeba
kůrovcem napadené stromy včas
pokácet a asanovat, jinak dochází k jejich rychlému rozšíření
do okolních porostů. Následně
může dojít až k jejich přemnože-

ní a vzniku takzvané kůrovcové
kalamity. Na Vysočině jsou tyto
skutečnosti umocněny ještě tím,
že většinu porostů tvoří hlavně
smrk, a dále tím, že v našem
kraji je velký podíl drobných
vlastníků lesů, kteří mají často
bydliště hodně vzdálené od svého lesního majetku. Povinnost
preventivně bránit vývoji, šíření
a přemnožení kůrovců v lesních
porostech je dána lesním zákonem. Vlastník lesa má tuto
povinnost i z důvodu možného
nebezpečí poškození smrkových
porostů na okolních sousedních
lesních pozemcích. Důležitou
odbornou pomoc zabezpečí
vlastníkům lesa v těchto přípa-

dech spolupráce s odborným
lesním hospodářem. Je velmi důležité, aby vlastník lesa prováděl
veškeré činnosti v lese ve spolupráci se svým odborným lesním
hospodářem, což mu mimo jiné
ukládá i lesní zákon. Další výhodou této součinnosti je, že se
vlastník lesa může vyvarovat
neodborného či nezákonného
konání nejen na svém lesním
majetku. Kontakt na odborného
lesního hospodáře lze získat
na odboru životního prostředí
(státní správa lesů) příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
I když je kůrovec co do velikosti
nevýrazný hmyz, dokáže způ-

sobit velké škody, což je vidět
v současné době zejména na Šumavě a severní Moravě. Ochrana
lesa proti kůrovcům je náročná
pro všechny vlastníky lesů a je
velmi důležité ji nezanedbat.
Dřevo z kůrovcem poškozených
stromů má horší kvalitu a prodává se za výrazně nižší ceny.
V rámci provádění prací v lesích je potřeba dbát zvýšené
opatrnosti, aby nedošlo ke
vzniku lesních požárů.
N Petr Bureš, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 204, e-mail:
bures.p@kr-vysocina.cz
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