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Předkládání podkladů pro předběžné kontroly v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
Velké množství obcí, kterým
byla přiznána podpora v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny, dosud nepředložilo
příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností nutné podklady k předběžné kontrole
připravenosti. Předběžná kontrola je zaměřená na upřesnění
rozsahu, charakteru (investice/
neinvestice) a celkových nákladů projektu. Mezi předkládané

doklady patří zejména povolení k realizaci stavby dle platného stavebního zákona (stavební
povolení, ohlášení stavby apod.)
a doklady k upřesnění celkových nákladů (smlouvy s dodavateli, faktury, objednávky,
paragony, cenové nabídky atp.).
Až po kladném výsledku této
kontroly uzavře kraj Vysočina s žadatelem (obcí) smlouvu
o poskytnutí podpory a dota-

ce bude následně převedena na
účet obce. Podklady pro předběžnou kontrolu musí obce
předložit na úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do
31. 10. 2009. V případě nepředložení těchto dokladů nárok na
podporu zaniká.
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Podpořte krajský projekt v soutěži
„Dobrá rada nad zlato“
Kraj Vysočina přihlásil do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlášené Národním vzdělávacím
fondem projekt „Vysočina 21“.
Tento projekt je zaměřen na
zvyšování informovanosti obyvatel kraje Vysočina o místní
Agendě 21 prostřednictvím srozumitelného přiblížení základních myšlenek udržitelného
rozvoje jako záležitosti, která
se bezprostředně dotýká způsobu života každého jednotlivce.

Vedle propagace těchto principů v médiích využívá projekt
k aktivnímu zapojení občanů
kraje konkrétních akcí. V rámci realizace tohoto projektu
již proběhly akce jako například Čistá Vysočina, do které
se zapojilo přes 6 000 obyvatel z Vysočiny sběrem odpadu
kolem silnic, nebo Bambiriáda, kde byly pro děti na téma
udržitelného rozvoje připraveny zajímavé soutěže. Řada dal-

ších aktivit projektu „Vysočina
21“ na svou realizaci ještě čeká.
Máte-li s naším projektem dobrou zkušenost, můžete ho podpořit svým hlasem na www.
topregion.cz/contest.do.

keré potřebné údaje. Stránky
jsou rozděleny do 11 intuitivních sekcí tak, aby je mohli využít všichni držitelé uvedených
řidičských průkazů v České
republice bez ohledu na příslušnost k danému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.
Koncepce stránek je dále navržena tak, aby obecní úřady
obcí s rozšířenou působností,
krajské úřady a případně další
instituce a společnosti mohly
informace využít na svých internetových stránkách.
Ministerstvo dopravy od ledna 2008 kontinuálně upo-
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■ Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 546, e-mail:
frysova.i@kr-vysocina.cz

Výměna řidičských průkazů
Na základě ustanovení § 134
odst. 2 písm. b) zákona č. 361/
2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jsou řidičské
průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000 jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2010.
V souvislosti s výše uvedeným
byla Ministerstvem dopravy vytvořena webová stránka www.vymentesiridicak.cz,
která obsahuje k problematice povinných výměn 2010 veš-
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zorňuje prostřednictvím statistických výstupů, tiskových
zpráv a dalších medií na zákonnou povinnost výměny
řidičských průkazů. V současné době došlo k aktualizaci uvedené webové stránky,
na kterou budou navazovat
další prvky kampaně.
Další informace vám poskytne:
■ Ludmila Sedláková, odbor
dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 291, e-mail:
sedlakova.l@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
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Zdravý kraj Vysočina – kampaně
Podzim na Vysočině bude
ve znamení kampaní, které
upozorní na problémy dnešní
moderní společnosti a zároveň ukážou zajímavou formou možný způsob řešení.
První kampaň, do níž se zapojí řada měst a obcí kraje Vysočina, nese název Evropský
den bez aut. Tento den připadá na 22. září a celá řada obcí

ho pojme v širším měřítku pod
hlavičkou Evropského týdne
mobility, který bude probíhat
od 16. do 22. září 2009. Hlavní motto kampaně pro tento
rok zní „Naše město – naše klima“. Cílem je zrealizovat široké
spektrum aktivit s tematikou
udržitelné dopravy. Bude se
jednat o aktivity zlepšující kvalitu ovzduší, zajišťující bezpečnou a spolehlivou hromadnou

dopravu nebo omezující hluk
v obytných částech měst.
Další kampaní budou Dny
zdraví ve Zdravých městech,
obcích či regionech. Tato kampaň proběhne ve dnech 4.–17.
října 2009 ve spolupráci s mnoha organizacemi z neziskového
sektoru, zdravotnickými zařízeními, školami apod. Smyslem celé akce bude informovat
občany o tom, jak správně pe-

čovat o své zdraví, jak předcházet zdravotním potížím
a zároveň představit aktivity,
které pomohou k jejich dobré
fyzické i duševní pohodě.
■ Marta Vencovská, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a místní Agendy 21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Tento projekt je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Plánované akce v rámci projektu Vysočina 21
V rámci projektu Vysočina
21 proběhne ve třetím čtvrtletí v kraji Vysočina pět aktivit
podporujících místní Agendu
21 a udržitelný rozvoj.
První aktivitou bude Konference realizátorů místní Agendy 21 a Zdraví 21

a dalších zájemců o tuto
problematiku. Hlavním cílem konference bude řešení
problémů při zavádění udržitelného rozvoje realizátory místní Agendy 21 a Zdraví
21. Konference proběhne 9. 9.
2009 v prostorách krajského
úřadu v Jihlavě.

Mezi další plánované aktivity patří ukončení/vyhlášení vítězů Soutěže o nejlepší
slogan, vtip a rekord s tematikou udržitelného rozvoje.
Již od června 2009 mají zájemci možnost soutěžit o zajímavé ceny. Uzávěrka soutěže je
30. 9. 2009. Soutěž probíhá ve

třech kategoriích a její podstatou
je vyhledat či vymyslet nejlepší SLOGAN, VTIP a REKORD
s tematikou čísla dvacet jedna.
■ Marta Vencovská, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a místní Agendy 21
telefon:564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Základní registry – změnový zákon
V částce 69/2009 Sbírky zákonů vydané dne 24. 7. 2009 byl pod
č. 227 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
Zákon promítá přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, do téměř dvou stovek zákonů. Mimo jiné novelizuje správní řád v části týkající se doručování písemností správního orgánu
na doručovací adresu účastníka řízení, a to již dnem vyhlášení
zákona.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2010 (část 1. 1. 2012, část
31. 5. 2010, část dnem vyhlášení).
Sociální služby – prováděcí vyhláška
V částce 72/2009 Sbírky zákonů vydané dne 31. 7. 2009 byla pod
č. 239 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/
2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2009.
Volný pohyb služeb
V částce 66/2009 Sbírky zákonů vydané dne 20. 7. 2009 byl pod

č. 222 publikován zákon o volném pohybu služeb a pod č. 223 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
Zákon o volném pohybu služeb upravuje podmínky pro přeshraniční poskytování služeb, zejména v oblasti uznávání povinností,
dokladů a pojištění, pokud budou splněny v jiném členském státě
Evropské unie. Změnový zákon promítá novou právní úpravu do
dalších právních předpisů.
Zákony nabývají účinnosti dnem 28. 12. 2009.
Insolvence
V částce 65/2009 Sbírky zákonů vydané dne 20. 7. 2009 byl pod
č. 217 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon usnadňuje pozici subjektů, které se dostaly do insolvence,
zejména omezuje možnosti jednostranného započtení pohledávek
věřiteli dlužníka a ruší povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh při předlužení. Novela zákona dále zmírňuje důsledky oddlužení pro některé dlužníky.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (část 1. 1. 2012).
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Sociální zabezpečení
V částce 66/2009 Sbírky zákonů vydané dne 20. 7. 2009 byl pod
č. 221 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/
1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon zavádí pro zaměstnavatele slevy na sociálním pojistném
pro zaměstnance s příjmem do 1,15 násobku průměrné mzdy;
tyto slevy zároveň nezvýší základ daně z příjmu.
Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2009.
Soustava oborů vzdělání
V částce 73/2009 Sbírky zákonů vydané dne 31. 7. 2009 bylo pod
č. 242 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním
a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2009.
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Jednotná kontaktní místa
V částce 75/2009 Sbírky zákonů vydané dne 11. 8. 2009 byla pod
č. 248 publikována vyhláška, kterou se stanovuje seznam jednotných kontaktních míst.
Jednotnými kontaktními místy jsou v souladu se zákonem o volném pohybu služeb obecní živnostenské úřady uvedené v příloze
vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. 12. 2009.
Inventarizace lesů
V částce 74/2009 Sbírky zákonů vydané dne 5. 8. 2009 bylo pod
č. 247 publikováno nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení
inventarizace lesů v letech 2011 až 2015.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.
■ Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Letní bleskové povodně a postup řešení povodňových škod
Tak jako jiné kraje v České
republice byl i kraj Vysočina
postižen takzvanými bleskovými povodněmi vyvolanými
přívalovými srážkami z bouřek, které způsobily rozvodnění zejména drobných vodních
toků a enormní splachy půdy
ze svažitých zemědělských
pozemků. Bleskovou povodní bylo v kraji Vysočina postiženo 58 obcí. Oproti některým
jiným částem ČR, kde jsou
škody z červnových a červencových bleskových povodní
ve stovkách milionů až miliardách Kč (v celé ČR je odhad
škod cca 6 miliard Kč), jsou
škody na území kraje relativně
malé a předběžně byly vyčísleny na 49 674 tis. Kč. Škody
na obecním majetku dosáhly 40 753 tis. Kč. Na majetku
fyzických a ostatních osob,
zejména na rybnících, byly
škody vyčísleny na 4 974 tis.
Kč. Postižení se nevyhnul ani
majetek kraje, na kterém způsobily povodně škody ve výši
cca 3 947 tis. Kč.
Bleskovými povodněmi byly
poškozeny rovněž vodní toky.

Odstranění škod si v tomto
případě zajistí samostatně jejich správci (státní podniky
Povodí, Lesy ČR, s. p., a Zemědělská
vodohospodářská
správa).
O dotace na odstranění povodňových škod na obecním
majetku mohou obce požádat
u příslušných správců dotačních programů. V gesci Ministerstva zemědělství je Program
na odstraňování povodňových
škod, Program prevence před
povodněmi II a Program podpory
obnovy,
odbahnění
a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží. Podrobnosti k těmto programů
jsou uvedeny na internetových
stránkách Ministerstva zemědělství: www.mze.cz.
Ministerstvo životního prostředí připravuje podzimní výzvu
v rámci operačního programu
Životní prostředí osa 1.3 Omezování rizika povodní se zaměřením na podporu tvorby
digitálních povodňových plánů, mapování povodňového
nebezpečí a povodňových rizik. Podrobnosti budou uvede-

ny na internetových stránkách
Státního fondu životního prostředí: www.sfzp.cz.
Lesy České republiky, s. p.,
tak jako při povodních v předchozích letech nabízí za velmi výhodnou cenu dřevo na
výstavbu povodní zničených
domů. Bližší informace lze
získat na stránkách: www.lesycr.cz.
Další dotační program, který
mohou obce využít při řešení
následků bleskových povodní, spravuje Ministerstvo
pro místní rozvoj. Program
se jmenuje Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou. Program je určen
na rekonstrukci nebo opravu majetku obce nebo svazku
obcí poškozeného živelní nebo
jinou pohromou, popřípadě na
pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou
plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty,
místní komunikace, veřejná
prostranství, obecní stavby
a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruk-

tury). Podrobnější informace
(podmínky čerpaní, formuláře atd.) jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj: www.mmr.cz > Státní pomoc při živelné nebo jiné
pohromě.
Postižené obce se mohou také
obrátit se žádostí o pomoc na
kraj Vysočina, který se stejně jako v minulých letech
snaží postiženým obcím pomoci. Svoji pomoc kraj směřuje zejména tam, kde došlo
k narušení základních funkcí
v území a obec nemá dostatek
vlastních prostředků ani jiné
možnosti k tomu, aby se s následky povodně sama vypořádala.
Více informací vám poskytne:
■ Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
■ Iva Olšanová, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Základní informace o školním roce 2009/2010
Vyučování ve školním roce 2009/2010 bude zahájeno v úterý
1. září 2009. Do lavic základních škol v kraji Vysočina usedne
41 300 žáků. Střední školy bude na Vysočině navštěvovat 26 000
žáků. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010
a školní rok skončí ve středu 30. června 2010. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 29.–30. října 2010. Vánoční
prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2009 a vyučování bude
opět zahájeno v pondělí 4. ledna 2010. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010. Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou pro kraj Vysočina stanoveny na termín 8.–14. února
2010. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek 1.–2.
dubna 2010. Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v období 15. 1.–15. 2. 2010.
Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů je připraveno (počty právnických osob):
• 275 mateřských škol (z toho 271 zřizovaných obcí, 1 krajem,
3 jiným zřizovatelem)
• 267 základních škol, přičemž je 134 úplných, 116 malotřídních
a 17 „speciálních škol“ (249 zřizovaných obcí, 14 krajem a 4 jiným zřizovatelem)
• 72 středních škol (52 zřizovaných krajem a 20 jiným zřizovatelem)
• 14 vyšších odborných škol (9 zřizovaných krajem, 5 jiným zřizovatelem)
• 25 základních uměleckých škol (18 zřizovaných obcí, 6 krajem
a 1 jiným zřizovatelem)
• 20 domů dětí a mládeže (11 zřizovaných obcí, 7 krajem a 2 jiným zřizovatelem)
Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2009 celkem 95 škol a školských zařízení.
Další informace z oblasti školství:
Novela školského zákona – výjimky o počtu žáků
Výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů pro školní rok
2009/2010 může i nadále povolit škole zřizovatel podle § 23 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za předpokladu, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem. Novelizací zákona byla zrušena hranice povolení výjimky do 4 žáků z počtu stanoveného
prováděcím právním předpisem. Tímto je dána možnost zejména
menším obcím zachovat si školu a poskytovat dětem svých občanů vzdělání ve vlastní obci (teoreticky vzato může existovat za
splnění podmínek i méně početná malotřídní škola s případným
1 žákem).
O povolení výjimky rozhoduje obecní zastupitelstvo, protože
úhrada rozdílu výdajů mezi krajským normativem a určenými
výdaji na skutečný počet žáků a skutečnou potřebou školy má dopad na rozpočet obce.

Školská právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí
Upozorňujeme na vydání metodického návodu pro obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí a ředitele jimi zřizovaných škol
a školských zařízení. Návod osvětluje základní pravidla při vytváření svazků obcí za účelem zřizování škol a školských zařízení. Tato metodika doplňuje ustanovení školského zákona (zákon
č. 561/2004 Sb.), který zavedl právní formu školské právnické
osoby a mezi jejich možné zřizovatele zařadil i svazky obcí. Metodika je zveřejněna na webu MŠMT – www.msmt.cz/dokumenty.
Dotované školní mléko
Upozorňujeme na nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 205/2004 Sb. Toto nařízení vlády řeší společnou
organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky a stanovuje bližší
podmínky poskytování podpory z ﬁnančních zdrojů EU a dotace
národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě
škol, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 2 tohoto nařízení vlády obsahuje seznam mléčných výrobků a mléka, na které se poskytuje národní podpora jak v běžné
distribuci, tak z mléčných automatů.
Více informací o školním mléku je možno také získat na adrese:
www.msmt.cz > Základní školství > Jiná sdělení MŠMT, dále pak
na adrese: www.mze.cz, www.laktea.cz nebo přímo na webových
stránkách jednotlivých výrobců mléka a mléčných výrobků, kteří
se dotovaným školním mlékem zabývají.
Opětovně připomínáme historii programu Školní mléko. Tento
program je v základních školách zaveden již od roku 1996 prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Laktea. Od roku 1999
se do programu zapojil stát a začal dotovat mléko pro žáky prvních
a druhých tříd, o rok později se dotace rozšířila na žáky třetích
tříd a od ledna 2001 na žáky čtvrtých tříd. Již v únoru téhož roku
vláda rozhodla, že na dotované mléko budou mít nárok všichni
žáci škol, kteří plní povinnou školní docházku. Záštitu nad tímto
programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky.
Dotována byla v Česku polotučná neochucená i ochucená mléka
a zakysané mléčné produkty. Pro školní rok 2008/09 byla národní podpora pozastavena, nyní od 1. srpna 2009 bude opět stát přispívat na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků. Jedná se
o mléko a mléčné produkty vyrobené v souladu s požadavky stanovenými předpisem EU upravujícím hygienu potravin, zákonem
o potravinách a vyhláškou vydanou k jeho provedení, zahrnuje
mléko neochucené a ochucené tepelně ošetřené, jogurty, výrobky na bázi kysaného mléka, čerstvé a tavené sýry a smetanový
krém.
Obdobné programy probíhají v řadě zemí, v EU je aplikuje
20 členských států.
■ Petr Adam, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 943, e-mail: adam.p@kr-vysocina.cz
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Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena
Dne 20. července 2009 schválila vláda ČR Politiku územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR“). PÚR byla schválena po ročním
projednávání a významným způsobem zasahuje i do uspořádání
území našeho kraje. Kraj Vysočina uplatnil připomínky k 23 bodům návrhu PÚR již v září loňského roku, řadě z nich bylo vyhověno, některé znamenaly úpravu textu PÚR a některé nebyly
akceptovány.
Do celého textu politiky územního rozvoje, včetně odůvodnění
a usnesení vlády k PÚR lze nahlédnout na www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008.
Z textu PÚR jsou v tomto článku vybrány některé návrhy, které
se dotýkají kraje Vysočina.
Byla stanovena Rozvojová oblast Jihlava a Rozvojová osa Praha–
(Kolín)–Jihlava–Brno. Jsou to území, ve kterých je zaznamenán
výrazný urbanizační tlak na rozvoj území.
Koridor vysokorychlostní železniční dopravy (VRT) je navržen
v území kraje jen jako spojnice Praha–Brno bez přesné lokalizace. Ministerstvu dopravy ČR byl uložen úkol prověřit reálnost,
účelnost a požadované podmínky územní ochrany koridorů VRT
včetně způsobu využití vysokorychlostní dopravy a její koordinace s dalšími dotčenými státy a navazující případné stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv.
Jsou stanoveny dva koridory kapacitních silnic, silnice I/38 v úseku Havlíčkův Brod–Znojmo a alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1.
Tyto koridory jsou stanoveny pro převedení možného zvýšeného
dopravního zatížení mezi dotčenými kraji.
V úseku Havlíčkův Brod–Jihlava bude vyhledávána plocha pro
veřejné logistické centrum, které bude napojeno na železniční
a silniční dopravu, popřípadě i jiný druh dopravy.
Dále je stanoven koridor pro vedení 400 kV Kočín–Mírovka
a plynovod VVTL Olešná (okres Havlíčkův Brod) – hranice kraje
severním směrem.

Byla určena lokalita pro rozšíření včetně vyvedení elektrického
a tepelného výkonu elektrárny Dukovany. Tato lokalita je již součástí schválených Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
Neupřesněné zůstávají lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod („LAPV“). Ministerstvu zemědělství ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR bylo uloženo pořídit generel území
chráněných pro akumulaci povrchových vod včetně základních
zásad využívání těchto území. Tento generel by měl být zpracován a přijat ještě v letošním roce.
PÚR zobecnila požadavky na vymezení potenciálních ploch pro
hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. PÚR neobsahuje seznam potencionálních ploch,
současně však je MPO uložen úkol provést výběr dvou nejvhodnějších lokalit pro realizaci hlubinného úložiště do roku 2015, a to
za účasti dotčených obcí. (Geologické práce v šesti zkoumaných
lokalitách dle usnesení Vlády ČR ze dne 2. června 2004 č. 550
jsou pozastaveny do roku 2009.) Na základě platné PÚR tedy není
povinnost řešit v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina ani
v územních plánech obcí vymezení ploch pro hlubinné úložiště.
Na území kraje Vysočina byla stanovena území vykazující relativně vyšší míru problémů, a to zejména z hlediska udržitelného
rozvoje území. Je to severní část území kraje (části území ORP
Bystřice nad Pernštejnem, Chotěboř, Nové Město na Moravě,
Žďár nad Sázavou) a dále jižní část území kraje (části území ORP
Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou). Tímto podnětem se bude kraj zabývat při aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
Politika územního rozvoje ČR 2008 je závazná pro pořizování
a vydávání zásad územního rozvoje kraje Vysočina, pro pořizování územních plánů obcí, regulačních plánů a pro rozhodování
v území.
■ Petr Průža, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e-mail: pruza.p@kr-vysocina.cz

Marie Kružíková Ženou regionu 2009
Historicky první vítězkou soutěže Žena regionu se v kraji Vysočina stala radní kraje pro oblast školství Marie Kružíková. Bývalá starostka Brtnice na Jihlavsku a zároveň dlouholetá učitelka
zvítězila v hlasování čtenářů regionálního tisku, které probíhalo
v minulých týdnech na internetu. „Jsem velice mile překvapená.
Vůbec jsem nečekala, že mne bude někdo v této soutěži nominovat. O to více si tohoto vítězství cením,“ uvedla Marie Kružíková.
O titul Žena regionu 2009 se mohou ucházet ženy, kterým se
podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v jedné ze šesti následujících kategorií: politika a veřejná správa, věda a výzkum,
vzdělávání a zdravotnictví, obchod, charitativní činnost nebo
umění, kultura a sport. Nominovány mohou být ženy, které společnost ﬁnančně nebo morálně nedoceňuje za práci nebo aktivity,
při nichž umí skloubit veřejný a rodinný život.
Soutěž má za cíl vyjádřit veřejné uznání ženám, které dokážou
svým aktivním přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat jejich život. Vedle soutěží krásy se jedná o vůbec první klání,
jež oceňuje práci žen ve společnosti.

■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Radonový program ČR pokračuje i po roce 2009
Na základě usnesení vlády ČR č. 538 z 31. 5. 1999 o Radonovém programu České republiky uložila vláda předsedovi Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost zajišťovat od 1. 1. 2000 průběžné plnění úkolů Radonového programu ČR s cílem tento program
ukončit do roku 2009.
Jeho výhody
Je jím bezplatné roční měření radonu v bytech a rodinných domcích, MŠ, ZŠ a budovách veřejného zájmu (DD, DPS apod.) včetně dokončených novostaveb. Státní nevratná dotace občanům
na protiradonová opatření v bytech, rodinných domcích ve výši
150 tis. Kč/byt, dále v MŠ, ZŠ, budovách veřejného zájmu (DD,
DPS apod.) v plné rozpočtované výši. Státní nevratná dotace pro
obce na odradonování veřejných vodovodů v plné rozpočtované
výši, řádově cca 2 mil. Kč na vodovod. Dále je to bezplatná pomoc kraje občanům i obcím při zabezpečení státní dotace.
Radonový program ČR 2010–2019 – Akční plán
Státní úřad pro jadernou bezpečnost po roce 2009 předpokládá pokračování Radonového programu ČR. Za tímto účelem zpracoval
návrh – „Radonový program ČR 2010–2019 – Akční plán“, který
byl usnesením Vlády ČR ze dne 4. 5. 2009 č. 594 schválen. Předpokládá se ukončení monitoringu radonu v dosavadní plošné aplikaci
v roce 2019. Důraz je kladen na osvětovou činnost, na zájem občanů samotných o řešení radonové problematiky jejich bydlení a na
spolupráci samosprávy – měst a obcí a stavebních úřadů. Předpokládá se zachování dotační politiky státu, jejíž formu a rozsah stanoví novela stávající legislativy.

Smysluplnost
Dle materiálu Státního ústavu radiační ochrany je v pořadí relativního rizika rakoviny plic způsobené radonem v rámci ČR na
1. místě kraj Vysočina a v něm pak podle pořadí okresy Třebíč,
Žďár n. S., Jihlava, Pelhřimov a Havlíčkův Brod, přičemž v republice ročně zbytečně zemře na rakovinu plic způsobenou ozářením z radonu cca 900 lidí, a tedy za každých přibližně deset
hodin jeden člověk. Tato úmrtnost je co do počtu osob srovnatelná s roční úmrtností v ČR při dopravních nehodách. Majitelé
postižených objektů mají možnost sobě nebo svým dětem ušetřit
v budoucnu nemalé ﬁnanční prostředky na realizaci protiradonových ozdravných opatření.
Závěr
Kraj Vysočina má i nadále zájem na udržitelnosti zdravého kraje,
do které patří i ochrana životního prostředí obyvatel – snižování
radiační zátěže, a proto se bude snažit tuto problematiku aktivně
řešit a občanům pomáhat. V současnosti považuje za smysluplné
v maximální míře do konce roku 2009 využít nabídku státní dotace v rámci stávajícího Radonového programu ČR.
Úplné znění usnesení Vlády ČR ze dne 4. 5. 2009 č. 594 a speciﬁkace „Radonového programu ČR 2010–2019 – Akční plán“ jsou
k dispozici na www.kr-vysocina.cz > životní prostředí > radon
> Aktuální informace.
■ Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Vesnicí roku 2009 je Hluboké
Po Oranžové stuze za spolupráci se zemědělským subjektem letos
krajská komise soutěže Vesnice roku 2009 udělila obci Hluboké
další, tentokrát nejvyšší titul. Starostka obce Marie Svobodová
z rukou hejtmana a ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky převzala také cenu Zastupitelstva kraje Vysočina pro vítěznou obec soutěže – ocenění Vesnice Vysočiny, na které již nyní
upozorňuje zcela nová dvojice vítacích značek u vjezdu do obce.
Místní kronika z roku 1920 první občanské aktivity v této části

Vysočiny datuje už do 14. století. O sedm století později v novém
svazku kroniky přibude záznam o jednom velkém vítězství.

Letošní úspěšní v soutěži Vesnice roku 2009 kraje Vysočina, do
které se přihlásilo 30 obcí našeho regionu.
Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška předávají ocenění starostce obce Hluboké Marii Svobodové.

■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz
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Potkejte nás na cestách regionem
Novou, nevšední a neúřední formu prezentace zvolil kraj Vysočina pro letošní druhou půlku roku. V praxi jde o mobilní kontaktní stan v krajských barvách vybavený krajskými tiskovinami
a školeným promo týmem. Kraj se bude prostřednictvím stanu
prezentovat nejen na vybraných akcích, které ﬁnančně podporuje,
ale následně i na akcích, které úřad pravidelně organizuje v rámci svých marketingových aktivit. „Jako instituce, která se co nejvíce snaží úsporně hospodařit s veřejnými prostředky, jsme naši
představu mohli začít prakticky realizovat teprve v letošním roce
s pomocí fondů EU,“ uvedl Ladislav Seidl z krajského oddělení
vnějších vztahů.
V rámci projektu Vítejte na Vysočině, na který Vysočina získala
ﬁnanční prostředky z ROP Jihovýchod, vznikly propagační tiskoviny mimo jiné o přírodě kraje nebo brožury představující region
jako výjimečné území s výjimečnou nabídkou atraktivit v různých formátech a jazycích. Právě tyto materiály budou k dispozici v rámci krajské „road show“. Součástí projektu je i právě
probíhající natáčení videospotů a propagačního ﬁlmu o kraji Vysočina. „Cílem projektu Vítejte na Vysočině je zvýšit všeobecnou
povědomost široké veřejnosti o kraji Vysočina jako významné turistické destinaci. Projekt má výrazněji propagovat Vysočinu jako celoevropsky významnou destinaci cestovního ruchu
nabízející řadu lákavých atraktivit cestovního ruchu a kvalitních
a originálních doprovodných služeb umožňujících vícedenní pobyt,“ připomněl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje. Zmiňovaná aktivita má kraji také pomoci
obecně zvyšovat sounáležitost občanů regionu s krajem Vysočina jako institucí. Občanům připomínáme, že kraj jako instituce je
například poskytovatelem významné množiny veřejných služeb
(díky příspěvkovým organizacím, které zřizuje), dále že kraj je
poskytovatelem dotací na podporu nejrůznějších dobrých nápadů
ze všech možných oblastí života, jež jsou v souladu s prioritami
Programu rozvoje kraje Vysočina.
Projekt „Vítejte na Vysočině“ přijde na 6,7 mil. korun. 85 % celkových způsobilých výdajů uhradí EU, zbylé náklady rovným dílem připadnou kraji a státu.“ Za tyto peníze se budeme atraktivní

formou prezentovat na vybraných akcích, které mají široké spektrum návštěvníků – od aktivních i pasivních sportovců přes mládež až po posluchače vážné hudby, a to jak z kraje Vysočina, tak
z České republiky i ze zahraničí,“ doplnil Ladislav Seidl.
Po skončení projektu Vítejte na Vysočině budeme i nadále využívat všech jeho výstupů několik dalších let. Také pořízený stan,
tiskoviny, ﬁlm a spoty budeme využívat i na dalších akcích. Vybavení je k dispozici rovněž krajské příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, která propaguje kraj jako turistickou destinaci.
Kde nás můžete potkat:
říjen: 12. Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů
říjen, listopad: Festival Modré dny
prosinec, leden: FIS TOUR DE SKI – World Cup (Zlatá lyže),
Nové Město na Moravě

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