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Kraj Vysočina aktivoval datovou schránku
Dne 1. září kraj Vysočina aktivoval jako jeden z prvních úřadů v svou datovou schránku.
Tato na první pohled „suchá“
věta, která vychází ze zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění
zákona č. 190/2009, vypovídá
o tom, že kraj přistoupil aktivně a v předstihu ke splnění povinností tohoto zákona.
Zákon mimo jiné upravuje zřízení datových schránek, což
znamená, že od 1. července
2009 mají všechny orgány veřejné moci (např. územně samosprávné celky, ministerstva,
státní orgány, orgány územních
samosprávných celků, státní

fondy apod.) a právnické osoby zřízenu datovou schránku.
Dále upravuje jejich aktivaci,
která musí nastat nejpozději do
31. října 2009. Nebude-li provedena aktivně, bude 1. listopadu
2009 datová schránka všem
v zákoně uvedeným subjektům
aktivována automaticky.
Aktivací datové schránky
se kraj Vysočina zavazuje
k elektronické komunikaci
se všemi dalšími vlastníky aktivovaných datových schránek. Jde o krok, který logicky
navazuje na Strategii rozvoje
informační společnosti v kraji Vysočina 2009–2013 schválenou Radou kraje 28. června
2009.

Příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina zapsané
v obchodním rejstříku přistoupí k aktivaci datové schránky
v průběhu měsíce září a října
2009.
V případě dotazů na provoz
datový schránek či problému
v komunikaci s krajem Vysočina prostřednictvím aktivované datové schránky je možné se
obrátit na Kontaktní centrum
kraje Vysočina na bezplatném
telefonním čísle 800 809 809.
Více na www.kr-vysocina.cz/kc.
■ Petr Pavlinec, odbor informatiky
telefon: 564 602 114, e-mail:
pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Další vlna výměny řidičských průkazů
Už pouze šestnáct měsíců má
padesát tisíc řidičů v našem
regionu čas na výměnu svého řidičského průkazu. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000 jsou
totiž jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010.
V současné době čeká na Vysočině výměna tohoto dokladu
ještě více než 76 % dotčených
řidičů. Podle ministerských
statistik však zatím nikdo s výměnou nespěchá. Zatímco optimální číslo měsíční výměny
by se mělo na Vysočině pohybovat kolem tří tisíc dokladů
měsíčně, úřady v průměru vyřídí celkem 800 žádostí. A tak
za pár měsíců opět hrozí kulminace žadatelů o „výměnu na
poslední chvíli“.
Situace v našem regionu kopíruje celorepublikový trend.
Zatímco v tuto chvíli by mělo
být již vyměněno přes 42 % dokladů z vybrané skupiny, skutečnost říká, že nový doklad si
zařídilo necelých 20 % povinných řidičů. Zatím nejpoma-

leji výměna v našem regionu
probíhá v OPR Bystřice nad
Pernštejnem (17,5 % vyměněných dokladů) a OPR Žďár nad
Sázavou (17,9 %), nejrychlejší jsou v regionu v OPR Třebíč
(27,1 %) a OPR Havlíčkův Brod
(26 %).
„V souvislosti s výše uvedeným byla Ministerstvem dopravy vytvořena www stránka
www.vymentesiridicak.cz,
která obsahuje k problematice „povinných výměn 2010“
veškeré potřebné údaje. Stránky jsou rozděleny do jedenácti 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,“ zmínila Ludmila
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Sedláková z krajského odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Další kolo výměny řidičských
průkazů bude následovat, a to
až do konce roku 2013.
Poznámka:
Veškeré údaje jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů Ministerstva dopravy ČR
k 31. 7. letošního roku.
ORP: Obecní úřady (městské
úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně)
jsou mezičlánkem přenesené
působnosti státní správy mezi
krajskými úřady a obecními
úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti
ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc,
a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.
■ Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
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korektura: Daniela Pilařová
(redigo@centrum.cz)
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Visual Agency, s. r. o.
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na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
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Projekt Vysočina 21 – Udržitelná doprava
V dalším ze série článků zabývajících se principy trvale udržitelného rozvoje v kraji
Vysočina se pokusíme přiblížit termín udržitelná doprava. Na základě deﬁnice trvale
udržitelného rozvoje se tento
termín vykládá jako „uspokojení potřeb mobility současných generací bez omezení
potřeb mobility budoucích generací“. Stručně řečeno, jde
především o to, aby se dopra-

va nepodílela na vyčerpávání
přírodního bohatství, na ničení
životního prostředí ani na negativních trendech v sociální
a ekonomické oblasti. Zdánlivý rozpor u termínu udržitelná
doprava, která ve značné míře
přispívá k vyčerpávání přírodního bohatství a k řadě dalších
negativních jevů, může snadno svádět k rezignaci nad možným příspěvkem jednotlivce do
této oblasti. Technické záleži-

tosti ohledně vývoje dopravních prostředků a posilování
infrastruktury v této sféře sice
nemůže každý ovlivnit, přesto
však má každý možnost nějakým způsobem přispět k udržitelné dopravě i na Vysočině. Je
jasné, že preferovat hromadnou
dopravu, jízdu na kole či chůzi pěšky před individuální automobilovou dopravou nemusí
být vždy snadno proveditelné. I u automobilové dopravy

je však několik možností, jak
podpořit udržitelnou dopravu.
Vedle účelnosti cest či využívání spolujízdy může být zajímavým příspěvkem zaměření
na hospodárnou jízdu, při níž
je možné ušetřit až čtvrtinu pohonných hmot.
■ Marta Vencovská, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

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

Novinky ve Sbírce zákonů
Shromažďování
V částce 90/2009 Sbírky zákonů vydané dne 4. 9. 2009 byl pod
č. 294 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon prodlužuje maximální dobu rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení ze tří kalendářních na tři
pracovní dny.
Zákon nabývá účinnosti dnem 19. 9. 2009.
Zemědělství
V částce 90/2009 Sbírky zákonů vydané dne 4. 9. 2009 byl pod
č. 291 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Novela zákona rozšiřuje pravidla pro evidenci využití půdy, dále
zavádí kontroly podmíněnosti (tzv. cross-compliance). Zákon dále
zpřesňuje pravidla pro chovatele kuřat a řadu dalších ustanovení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2009 (část 1. 1. 2010, část
30. 6. 2010, část 1. 7. 2010).
Daňový řád
V částce 87/2009 Sbírky zákonů vydané dne 3. 9. 2009 byl pod
č. 280 publikován zákon daňový řád a pod č. 281 zákon, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
Zákon představuje novou komplexní právní úpravu pro správu
daní, cel a poplatků včetně jejich zajištění a příslušenství. Změnový zákon promítá nový daňový řád do příslušných právních
předpisů.
Zákony nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Technické požadavky na stavby
V částce 81/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 8. 2009 byla pod
č. 268 publikována vyhláška o technických požadavcích na stavby.
Nová právní úprava obsahuje mimo jiné podrobnější úpravu připojení staveb na sítě technického vybavení a rovněž technické požadavky na zemědělské stavby.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Obecné požadavky na využívání území
V částce 81/2009 Sbírky zákonů vydané dne 26. 8. 2009 byla pod
č. 269 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška stanovuje obecné požadavky na umísťování studní,
žump, malých čistíren, oplocení, staveb pro reklamu a reklamních zařízení a staveniště; dále upravuje nové požadavky na vzájemné odstupy staveb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Exekuce
V částce 90/2009 Sbírky zákonů vydané dne 4. 9. 2009 byl pod
č. 286 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 119/2001 Sb., kterým se stanovují pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/
1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb.,
o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon mimo jiné zjednodušuje zahájení exekuce, zvyšuje dohled
nad exekutory a upřesňuje pravidla pro kárná řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2009.
Trestní zákoník
V částce 91/2009 Sbírky zákonů vydané dne 4. 9. 2009 byl pod
č. 306 publikován zákon, jímž se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony.
Novela zákona zvyšuje věk trestní odpovědnosti zpět na 15 let;
dále snižuje tresty za násilné zločiny spáchané v silném rozrušení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010 (část 1. 7. 2010).
■ Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Informace ke stanovení školského obvodu
Každá obec je povinna zajistit
podmínky pro plnění povinné
školní docházky dětí v souladu
s § 178 odst. 1 zákona č. 561/
2004 Sb., školský zákon, s místem trvalého pobytu na jejím
území a dětem umístěným na
jejím území ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy.
Obec může splnit tuto povinnost tím, že buď zřídí základní
školu, nebo zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou
obcí nebo svazkem obcí. Jelikož zákon č. 561/2004 Sb.
v § 46, odst. 2, umožňuje také
existenci základních škol, kte-

ré nemají všechny ročníky, jak
je tomu v případě mnoha málotřídních škol v menších obcích, je obec povinna současně
následně zajistit plnění povinné školní docházky v ostatních ročnících, které její škola
nemá (nejčastěji v 6.–9. ročníku), v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí. Pokud obec tuto zákonnou povinnost nesplní a písemnou dohodu o školském obvodu
spádové školy neuzavře (a tedy nestanoví, neurčí konkrétní
školu pro poskytování základního vzdělávání v příslušných
ročnících druhého stupně, které škola nemá) a poté nepromít-

ne do obecně závazné vyhlášky
a současně byť pouze jeden jediný žák z takovéto obce nebude přijat ke vzdělávání na
druhý stupeň základní školy
(pokud rodič nezvolí školu jinou, stanovuje zákon, že žák
plní povinnou školní docházku ve škole spádové), může tím
být ohroženo plnění jeho povinné školní docházky.
Institut stanovení takzvané
spádové školy sleduje mimo
jiné ten cíl, aby měl každý žák
plnící povinnou školní docházku zaručenu školu, která jej
musí přednostně přijmout ke
vzdělávání (§ 36 odst. 7 školského zákona). V případě, kdy

obec nestanoví školský obvod
spádové školy a je ohroženo plnění povinné školní docházky,
je krajský úřad povinen z moci
úřední ve správním řízení rozhodnout o dočasném stanovení
školského obvodu spádové školy, a tedy určit konkrétní základní školu k plnění povinné
školní docházky a pro pokračování vzdělávání v dalších ročnících pro všechny děti obce,
pokud jejich rodiče nevyužijí
práva volby školy.
■ Petr Adam, odbor školství,
mládeže a sportu
telefon: 564 602 943, e-mail:
adam.p@kr-vysocina.cz

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb
MPSV vyhlásilo na konci července dotační řízení pro rok
2010 pro poskytovatele sociálních služeb. Pro rok 2010
dochází k podstatné změně
ve způsobu podávání žádostí o tyto dotace. Žádosti budou poskytovatelé podávat
pouze elektronickou formou
prostřednictvím internetové
aplikace „OKslužby-poskyto-

vatel“. Bližší informace naleznete na www.mpsv.cz/cs/
7341.
Upozorňujeme, že v této fázi
je především nutné zajistil zaslání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas
se zpracováním zasílá statutární zástupce oprávněný podat žádost o dotaci a případně
další zaměstnanci, kteří bu-

dou s aplikací pracovat. Dále
doporučujeme, aby se všichni poskytovatelé, kteří mají
v úmyslu žádat o dotaci, skutečně zúčastnili školení pro
žadatele o dotaci, jež pořádá
MPSV a organizuje společnost OKsystém, s. r. o. Účast
na školení je bezplatná. Bližší
informace o termínech a místě konání seminářů obdrželi

poskytovatelé prostřednictvím
e-mailu nebo obdrží poštou.
Případné změny nebo aktualizace týkající se školení budou zveřejněny na stránkách
MPSV.
■ Jiří Bína, odbor sociálních
věcí
telefon: 564 602 818, e-mail:
bina.j@kr-vysocina.cz

Judikatura v právu životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí zpracovalo jako každoročně
Judikaturu v právu životního
prostředí, která obsahuje především prameny z roku 2008.
Zařazena je však i judikatura
starší, ale v tomto období publikovaná.
Publikace je k dispozici jak obcím, tak i široké veřejnosti na

internetových stránkách ministerstva na adrese www.mzp.cz/
cz/judikatura_2008.
Pramenem výkladů formulovaných do příslušných právních
vět jsou převážně rozsudky soudů včetně rozsudků Nejvyššího
správního soudu. Podstatnou
část tvoří výklady vyplývající z nepublikované judikatury.

Soudní rozhodnutí jsou vybírána tak, aby svým obsahem
souvisela s činností správních
úřadů na úseku ochrany životního prostředí.
V návaznosti na nový správní
řád, který vstoupil v účinnost
1. 1. 2006, jsou stejně jako v minulosti zařazeny odkazy na korespondující ustanovení zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. Obdobně jsou upraveny odkazy na
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu
(stavební zákon).
■ Jan Joneš, odbor životního
prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail:
jones.j@kr-vysocina.cz

Konference pro MA 21 a Zdravé školy
Dne 9. září 2009 se uskutečnila na Krajském úřadě kraje Vysočina Konference realizátorů
programů místní Agenda 21
a Zdraví 21. Konference byla
určena především obcím realizujících program místní Agenda 21 a školám realizujícím
projekt Zdravá škola.

Akce byla otevřená i pro další zájemce o tuto problematiku. Hlavním cílem konference
bylo řešení problémů realizátorů místní Agendy 21 a Zdraví
21 při zavádění principů trvale udržitelného rozvoje v kraji
Vysočina do praxe. Tato konference je další z aktivit v rám-

ci projektu Vysočina 21. Jedná
se o projekt podpořený z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který
usiluje o zvýšení informovanosti a zapojení obyvatel kraje
Vysočina do aktivit podporujících udržitelný rozvoj. Kraj
Vysočina se k těmto aktivitám

hlásí dlouhodobě, mimo jiné
prostřednictvím projektu Zdravý kraj Vysočina.
■ Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz
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Odbor školství

Nová soutěž pro středoškoláky: S Vysočinou do Evropy
Kraj Vysočina připravil inte rnetovou znalostní soutěž pro
studenty středních škol, jež odstartuje začátkem října a má
prověřit znalosti teenagerů týkající se našeho regionu,
ovládání výpočetní techniky
a schopnost komunikovat anglicky. S odměnou se už nyní
počítá pro třicítku nejlepších.
Půjde o jednu z největších regionálních vědomostních soutěží.
Sama vědomostní soutěž se
bude skládat z pěti průběžných

kol, kterými studenti projdou
od října až po únor příštího
roku. Finálová část proběhne ve
druhé polovině března. „Každé kolo soutěže zahrnuje sedm
otázek a variantní odpovědi.
Hodně bude záležet na rychlosti odeslaných odpovědí. Otázky
v různé úrovni obtížnosti připraví kolegové z jednotlivých
odborů krajského úřadu – dostane se na regionální památky, přírodní zajímavosti, ale
i na základní statistické údaje.
Vyšší části soutěže připravíme

v anglickém jazyce,“ přiblížila
základní rámec soutěže radní
pro oblast školství Marie Kružíková.
Pro hladký běh soutěže kraj
zřídí speciální webové stránky, na nichž budou průběžně
zveřejňována pravidla, otázky
a související informace. „Předpokládáme, že do soutěže se
mohou přihlásit až stovky studentů středních škol v regionu.
Je to ale pouze náš odhad a ten
může realita posunout nad naše
očekávání. Motivací k účasti

v soutěži mohou být i první tři
plánované ceny – dvoutýdenní kurzy anglického jazyka ve
Velké Británii,“ prozradil náměstek hejtmana Libor Joukl.
Soutěž organizuje kraj Vysočina ve spolupráci s regionálními ﬁrmami a podnikateli, kteří
soutěž podpořili.
■ Kamil Ubr, odbor školství,
mládeže a sportu
telefon: 564 602 946, e-mail:
ubr.k@kr-vysocina.cz

Vysočina drží ve výrobě elektřiny druhé místo
Jaderná elektrárna Dukovany přesahuje svým významem rámec
kraje Vysočina. V roce 2008 vyrobila 14 448 GWh elektrické
energie (nejvíce ve své historii), což ji pasuje na nejvýznamnější energetický zdroj v ČR. Přestože má temelínská jaderná elektrárna vyšší instalovaný výkon (Temelín – 2 000 MW, Dukovany
– 1 760 MW), vyrobila kvůli častým odstávkám svých reaktorů
méně elektřiny.
V kraji Vysočina existuje řada dalších menších zdrojů výroby
elektrické energie, takže celkově zde bylo loni vyprodukováno
14 780 GWh elektřiny, což bylo nejvíce po Ústeckém kraji, kde

jsou umístěny velké tepelné elektrárny. Vysočina se na celkové
výrobě elektrické energie ČR v roce 2008 podílela 17,7 %. Poměr
vyrobené elektřiny v kraji Vysočina ku spotřebě elektrické energie v ČR přesahoval dokonce 20 %. Česká republika totiž v současnosti představuje významného exportéra elektrické energie,
přičemž se v naší zemi loni vyrobilo o 15,9 % elektřiny více, než
se spotřebovalo.
■ Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Výroba elektřiny v krajích ČR v roce 2008
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Zdroj dat: Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2008, ERÚ Jihlava, 2009.
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