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Aktualizace Zásad územního rozvoje
kraje Vysočina II.
Jak jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, Krajský úřad kraje Vysočina, odbor
územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel Zásad územního rozvoje kraje
Vysočina (dále jen „ZÚR“) zahájil konzultace Návrhu zprávy
o uplatňování Zásad územního
rozvoje kraje Vysočina (dále
jen „návrh zprávy“), která je
nezbytným podkladem pro
vlastní aktualizaci ZÚR. Návrh zprávy byl zaslán ke konzultaci mimo jiné i obcím kraje
Vysočina. Do 2. dubna 2010
byla obcím dána možnost vyjádřit se k návrhu zprávy.
Účelem konzultací je zjištění
změn a potřeb v území od vydání ZÚR až do současnosti. Obce
tak mohou v rámci konzultace posílat náměty k aktualizaci.

Výsledky konzultací pořizovatel vyhodnotí a zohlední je v návrhu na aktualizaci. V návrhu
zprávy jsou již některé požadavky zapracovány. Tyto požadavky
pořizovatel získal především
z jednání a konzultací s úřady
územního plánování i s dotčenými orgány včetně informací
od některých obcí a veřejnosti.
Současně vycházel též z vlastních poznatků. K aktualizaci
ZÚR by mělo dojít především
v oblasti dopravní a technické
infrastruktury, v oblasti ochrany
krajinného rázu a zapracování
požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008,
jež tvoří nadřazenou dokumentaci ZÚR. Principiálně jde opět
pouze o řešení nadmístních priorit, neboť ZÚR se nezabývá řešením lokálních problémů.

Na základě konzultací se návrh
zprávy doplní a upraví a předloží se Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení. Po svém
schválení se zpráva stane zadáním pro aktualizaci ZÚR.
Na jeho základě bude zahájen proces pořízení aktualizace ZÚR dle stavebního zákona,
takže proběhne společné jednání
o aktualizaci ZÚR s dotčenými orgány a následně veřejné
projednání aktualizace ZÚR.
O veřejném jednání budou obce
vyrozuměny veřejnou vyhláškou. Nově budou projednávány
pouze měněné (doplňované či
vypouštěné) části ZÚR.
■ Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Rozdělení dotací v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny
(dále jen „POVV“) byla letos přiznána celkem 624 obcím do 1 500 obyvatel. Kraj
Vysočina v rámci POVV rozdělí téměř 69 milionů korun.
Rozhodlo o tom Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém
zasedání v úterý 23. března.
Nejvíce žádostí obce tradičně
podaly na opravy místních komunikací (144), následují opravy budov obecních úřadů (72)
a kulturních zařízení (71). Tyto tři typy žádostí tvoří téměř
polovinu všech projektů. Obce
ale budou za peníze z tohoto
programu opravovat i školy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, hřbitovy, hasičské
zbrojnice či veřejné vodovody
a kanalizace.

Kraj přispívá na projekty u obcí nad 300 obyvatel až na polovinu nákladů, u menších obcí
to může být až 60 procent. Maximálně kraj na jeden projekt
přispěje letos částkou 111 tis.
Kč, což je o 23 tis. Kč méně
než v loňském roce. U obcí
oceněných čestným uznáním
v soutěži Vesnice roku pak až
140 tis. Kč. Dotaci získala každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami
POVV. Přehled schválených
dotací je zveřejněn na internetových stránkách kraje > Krajský úřad > Dokumenty odborů
krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje > Rozvoj a obnova venkova.
U projektů se schválenou podporou bude následně provedena příslušnou obcí s rozšířenou

působností takzvaná kontrola
připravenosti akce, jež bude zaměřená na upřesnění rozsahu,
charakteru (investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu. Obec musí nejpozději do
konce října 2010 na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností předložit tyto doklady:
1) u projektů, kde budou realizovány stavební investice, kopii příslušného
povolení k realizaci stavby
dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo dle zákona
č. 50/1976Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), nebo dle
zákona č. 254/2001 Sb.,
(pokračování na další straně)
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o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon),
a to ve všech případech
včetně dokladu o nabytí
právní moci takového povolení; v případě, že akce
nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby,

doloží obec čestné prohlášení o této skutečnosti
2) podklady k upřesnění výše
celkových nákladů projektu (smlouvy s dodavateli, faktury, objednávky,
paragony, cenové nabídky
apod.)

Po kladném výsledku této kontroly bude s obcí podepsána
smlouva o poskytnutí podpory
a dotace bude následně převedena na účet obce. I vzhledem
ke komunálním volbám vyzýváme obce, aby předložení
těchto podkladů nenechávaly na

poslední možný termín. Závěrem připomínáme, že realizace
dotovaných projektů musí proběhnout do konce roku 2010.
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Okénko zahraniční spolupráce kraje Vysočina
Dolní Rakousko je naším nejbližším zahraničním sousedem a nejstarším partnerským
regionem kraje Vysočina.
Smlouva o spolupráci byla podepsána již v roce 2002. Významnou společnou aktivitou
bylo loňské konání Dolnorakouské zemské výstavy, která byla na Vysočině k vidění
v malebné Telči a v Dolním
Rakousku pak ve městech
Horn a Raabs. Cílem výstavy
bylo podívat se na historii očima sousedů a odbourat předsudky i hranice, které se nám
leckdy usadily v myslích.
Na tuto myšlenku navazuje
také letošní společný projekt,
již druhý ročník Mladé univerzity Waldviertel (Junge Uni
Waldviertel). Od 19. do 23. července spolu 140 dětí z Vyso-

činy a Dolního Rakouska ve
věku od 11 do 14 let prožije týden v příhraničním rakouském
městečku Raabs s výlety do
blízkého okolí a také do Jihlavy, Polné či Brtnice. Ojedinělý je také bohatý program,
jenž zahrnuje přednášky vysokoškolských profesorů připravených na zajímavá a aktuální
témata i společné semináře
– vše s ohledem na věkovou
skupinu posluchačů. Více informací o Mladé univerzitě naleznete na webových stránkách
www.jungeuni-waldviertel.at.
Ve spolupráci s Jihočeským,
Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem probíhají také
přípravy k uskutečnění společné jazykové olympiády
v německém jazyce se zajímavými cenami pro výherce.

Nitranský samosprávný kraj
(dále jen „NSK“) leží v jihozápadní části Slovenské republiky. Svou rozlohou tvoří
pátý největší kraji a s počtem 713 422 obyvatel zaujímá na Slovensku třetí místo.
Kraj Vysočina uzavřel s NSK
partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci v roce 2006.
Od roku 2009 došlo k intenzivním jednáním v oblasti školství, které v letošním
roce vyústí v konkrétní výsledky spolupráce. S ohledem
na snahu obou krajů podporovat odborné vzdělávání a čtyři vytipované odborné školy
z Vysočiny se budou účastnit
výstavy s názvem Mladý tvorca v Nitře. Například Střední
škola obchodu a služeb Jihlava bude na výstavě prezentovat

svůj ojedinělý obor Hodinář.
Akademie, VOŠ, Gymnázium
a SOŠUP Světlá nad Sázavou
ukáže návštěvníkům výstavy
přímo na místě výrobu sklářských produktů a jejich následnou uměleckou úpravu kresbou
a rytectvím. Účast kraje na Výstavě je nejen zaměřena na prezentaci škol a kraje Vysočina,
nýbrž také na navázání kontaktů se slovenskými školami
a získání budoucích projektových partnerů. Na prvotní setkání ředitelů škol z Vysočiny
a Nitranského samosprávného
kraje bude navazovat odborná
konference pořádaná v Jihlavě
na konci prázdnin.
■ Kateřina Holíková, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 337, e-mail:
holikova.k@kr-vysocina.cz

Vysočina pomůže s nákupem dvou hasičských vozidel
pro Přibyslav a Nové Veselí
Nové Veselí a Přibyslav si rovným dílem rozdělí krajskou
milionovou dotaci na pořízení nových hasičských vozidel
pro místní sbor dobrovolných
hasičů. Obě obce mají již garantovánu účelovou dotaci
od Hasičského záchranného
sboru. I přesto bude povinná
spoluúčast obcí představovat
výrazný zásah do jejich rozpočtu. Nová vozidla obce nakoupí ještě v letošním roce.
Přibyslav má v současné době
k dispozici 13letý prototyp
hasičského vozidla, který již
nevyhovuje vyšší kategorii

prováděných hasičských zásahů. Dobrovolní hasiči v Novém
Veselí mají k dispozici 40 let
starý stroj, jenž limituje akceschopnost zásahové jednotky,
ohrožuje bezpečnost osádky
a vyžaduje nákladné opravy.
Ministerstvo vnitra, respektive
Hasičský záchranný sbor ČR,
přiznaly oběma obcím dotaci
ve výši dvou milionů korun na
pořízení cisternové automobilové stříkačky. „Celkové náklady na pořízení nové technicky
se pohybují kolem 4,5 až pěti
milionů korun, proto krajská
rada doporučila pomoci obě-

ma aktivním obcím, a to každé
příspěvkem půl milionu korun.
V obou případech jde o systémovou dotaci. Podobným
způsobem je kraj Vysočina připraven přistupovat k obdobně
postaveným žádostem s vyjádřenou podporou Ministerstva
vnitra ČR, respektive Hasičského záchranného sboru,“ uvedl
náměstek hejtmana Libor Joukl
s tím, že poslední slovo budou
mít 23. března krajští zastupitelé.
Kraj Vysočina v loňském roce
poskytl dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pří-

spěvek na soutěže, propagaci
požární ochrany a preventivně
výchovnou činnost 1 850 000 Kč,
4 650 000 Kč kraj přerozdělil
mezi obce na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí. V letošním roce kraj vyčlenil na tyto
aktivity celkem 6 000 000 Kč.
Pravidelně se za ﬁnanční pomoci kraje Vysočina koná také největší setkání hasičských vozidel
PyroCar.
■ Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail:
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
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Systémové řešení zřizovatelských vztahů
k základním uměleckým školám a domům dětí a mládeže
Zastupitelstvo kraje na svém
březnovém zasedání projednalo a schválilo úpravu vztahů k základním uměleckým
školám (dále jen „ZUŠ“) a domům dětí a mládeže (dále jen
„DDM“), které zůstaly ve zřizovatelské kompetenci kraje. Byl schválen záměr zrušit
dnem 31. 12. 2011 krajem zřízené příspěvkové organizace, u nichž nedojde k dohodě
s příslušnými městy o převzetí činnosti nejpozději k 30. 6.
2011. Jejich činnost bude utlumena již k 1. 9. 2011. Takto
nastavené termíny vytvářejí
dostatečný časový prostor pro
vyjednávání a rozhodovací
procesy na straně měst. Městům, kde bude ukončena činnost DDM a ZUŠ, budou od
roku 2012 v souladu se zásadami zastupitelstva kraje poskytovány prostředky (dar), jež
mohou města využít na pod-

poru zájmového a uměleckého
vzdělávání.
Na území kraje z minulosti přetrvává nerovnoměrné rozložení
zřizovatelských kompetencí,
jehož důsledkem je mimo jiné
výrazně vyšší čerpání prostředků z rozpočtu kraje na zajištění zájmových aktivit na území
pouze několika měst na úkor
většiny měst a obcí, které již
řadu let tyto aktivity pokrývají
z vlastních rozpočtů. Z dvaceti
pěti ZUŠ kraj dosud zřizuje tři
a ze dvaceti DDM zřizuje čtyři.
Většina z měst již před projednáním záměru vyjádřila ochotu převzít organizace a zahájila
s krajem jednání; pouze v případě dvou organizací jednání
neprobíhají.
Cílem realizace záměru je:
posílit přímý vliv měst na
chod a činnost uvedených organizací včetně vlivu na koordinaci s aktivitami jiných

organizací ve městě (základní
školy, sportovní kluby, NNO)
zajistit rovnoměrné rozložení systematické finanční
podpory pro zájmové a umělecké vzdělávání v obcích
z rozpočtu kraje; realizací
záměru by došlo k posílení
zdrojů z cca 2,1 mil. Kč na
7,8 mil. Kč; posílení zdrojů
by znamenalo navýšení průměrné částky na žáka z cca
80 Kč na cca 180 Kč
zajistit dostupnost systematické podpory i pro obce,
které nezřizují DDM a ZUŠ,
ale přesto zajišťují ve svých
základních školách zájmové,
případně umělecké vzdělávání; systémová podpora je poskytována obcím a městům
ve výši stanovené na základě
objektivního kritéria (počet
žáků v základních školách)
posílit možnosti pro lepší
využití nemovitostí slouží-

cích na území měst k zajištění zájmového a uměleckého
vzdělávání
dokončit proces narovnávání
rozdílů v rozložení zřizovatelských kompetencí k ZUŠ
a DDM na území kraje
Uspořené provozní prostředky využije kraj v následujících
letech na podporu obcí v souladu s již dříve schválenými
Zásadami Zastupitelstva kraje
Vysočina na podporu převodu
vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného
času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí
a mládeže v prostorách škol
a školských zařízení a na školních sportovištích.
■ Kamil Ubr, odbor školství,
mládeže a sportu
telefon: 564 602 946, e-mail:
ubr.k@kr-vysocina.cz

Jak je to s dostupností měření radonu pro občany při platnosti
nového radonového programu – akčního plánu?
Nový akční plán, schválený
vládou v květnu loňského roku
a platný od 1. 1. 2010, nezměnil
hlavní cíl původního radonového programu, kterým je snížení ozáření obyvatel radonem.
Nově však nadeﬁnoval priority, jak tohoto cíle dosáhnout.
Předpokládá se snižování prostředků na vyhledávání zatížených objektů a jejich měření,
což však neznamená konec měření radonu. Byly stanoveny tři
důležité cíle, jež musí být v oblasti měření radonu splněny.
Zajištění možnosti kvalitního
měření budov, zejména bytů
a budov ve veřejném zájmu.
Jedná se o měření integrálními
detektory RAMARN, nikoliv
však již plošně ve vytipovaných lokalitách, jak tomu bylo
v minulosti, ale pouze kore-

spondenčním způsobem dle
zájmu občanů. Státní ústav radiační ochrany k tomuto účelu
vyčlení ročně 2 000 ks detektorů, které budou bezplatně
k dispozici pro občany, již se
cítí radonem ohroženi. Budou poskytovány dva detektory pro jeden byt na dobu dvou
měsíců (výhradně v topné sezoně od září do května), což je
vhodné pro občany, preferující
rychlou informaci o stavu jejich obydlí z hlediska aktivity
radonu; nebo na dobu jednoho
roku, přičemž toto měření je
objektivnější, neboť zahrnuje
všechna roční období.
Zajištění systému měření pro
rozhodnutí o poskytnutí státní dotace na provedení protiradonových ozdravných opatření
v bytech.

Měření bude umožněno majitelům objektů, ve kterých je
vysoká pravděpodobnost překročení limitní hodnoty pro
poskytnutí státní dotace, jíž je
průměrná hodnota objemové
aktivity radonu ze všech obytných místností bytu vyšší než
1 000 Bq/m3. Pro tato měření
budou detektory poskytnuty do
všech obytných místností bytu.
Měření bude probíhat po dobu
dvou měsíců, přednostně v topné sezoně od září do května.
Zajištění systému pro ověřování funkčnosti provedených
protiradonových ozdravných
opatření.
Účinnost každé realizace protiradonového ozdravného opatření se státní dotací musí být
potvrzena a ověřena kontrolním měřením, aby státní dotace

mohla být proplacena. Poté se
doporučuje zjistit dlouhodobě
za běžného provozu a užívání
bydlení účinnost provedeného opatření, a to pomocí integrálních detektorů RAMARN
po dobu jednoho roku ve všech
místnostech bytu. Výsledky tohoto měření však zpětně nemají
vliv na již proplacenou dotaci.
Kontakty pro zabezpečení
uvedených cílů: smejkal.j@kr-vysocina.cz, 564 602 520;
d a n a . h l a d i kova @ s u r o.c z ,
498 652 713.
Dle RADON bulletinu (prosinec 2009) zpracoval
■ Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Má vaše obec soutěžního ducha? Přihlaste se do soutěže
Vesnice roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj
společně s partnery vyhlásilo
již 16. ročník soutěže Vesnice
roku. Cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova,
zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova.
Soutěže se mohou zúčastnit
všechny obce vesnického charakteru s maximálním počtem obyvatel 5 250, které mají
zpracovaný vlastní strategický

dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy
vesnice nebo program rozvoje
svého územního obvodu. Do soutěže se obec hlásí vždy jako
celek včetně všech svých místních částí.
Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně povinných příloh
a uhradit povinný registrační
poplatek (2 Kč za každého občana přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou přihlášku
do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě
registračního poplatku zašlou
obce do 30. 4. 2010 na následující adresu: Ing. Marcela
Ondráčková, Regionální pracoviště Ministerstva pro míst-

ní rozvoj, Moravské nám. 3,
602 00 Brno; tel.: 542 519 177,
e-mail: marcela.ondrackova@mmr.cz.
Podmínky účasti v soutěži
i přihláška jsou nově k dohledání na samostatných webových
stránkách této soutěže www.
vesniceroku.cz/podminky-souteze-2010.
V loňském roce se Vesnicí
roku kraje Vysočina stala obec
Hluboké. Krajského kola této
soutěže se zúčastnilo celkem
30 obcí. Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů může
od Ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu
obnovy venkova do výše dvou
milionů korun. V pořadí druhá oceněná obec smí požádat

až o 1,9 milionu korun, třetí
obec o 1,8 milionu korun a další krajští vítězové o 1 milion
korun. Ostatní obce, oceněné
Modrou, Zelenou nebo Bílou
stuhou, mohou čerpat maximálně 600 tisíc korun. Vítěz
krajského kola na Vysočině navíc získává od kraje Vysočina
titul Vesnice Vysočiny, který
s sebou nese i ﬁnanční beneﬁt
v podobě stotisícového daru.
I pro ostatní oceněné obce kraj
pamatuje s ﬁnanční odměnou,
stejně jako v minulých letech.
Více informací vám poskytne:
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail:
vichr.d@kr-vysocina.cz

Otevřená výzva ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen
„výbor“) se dlouhodobě zabýval mimo jiné i problematikou
přijímacího řízení na střední
školy. Členové výboru zastáva-

jí názor, že současný stav přijímání žáků ke vzdělávání na
středních školách je velmi neuspokojivý a má tendenci se
dále zhoršovat. Proto byla na
zasedání výboru dne 25. 2. přijata otevřená výzva ministryni

školství, mládeže a tělovýchovy, v níž je ministryně požádána o zahájení kroků vedoucích
k zavedení celostátně platného standardizovaného výstupu vzdělávání žáků základních
škol. Celý text této výzvy je

umístěn na www.kr-vysocina.cz
> Školský portál > Vybíráme.
■ Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 954, e-mail:
pech.m@kr-vysocina.cz

Statistika petic a stížností za rok 2009
Ze statistiky vedené Krajským úřadem kraje Vysočina vyplývá,
že v roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 k mírnému poklesu celkového počtu přijatých petic a stížností. V loňském roce
krajský úřad evidoval 4 petice a 263 stížností. Nepatrně se zvýšil
počet podaných anonymních oznámení. Nejčastěji občané podávají stížnosti na způsob poskytování zdravotní péče nebo na postupy ředitelů příspěvkových organizací.
V případě podání petic šlo o stav konkrétní komunikace po opravě. „Pisatelé petice byli vyrozuměni o výsledku šetření a bylo
jim sděleno, že záležitost úřad řeší v reklamačním řízení,“ vysvětlila konkrétní řešení petice Eva Rydvalová z Krajského úřadu kraje Vysočina. Další petice se týkaly pořádání technopárty,

možného rušení železničních spojů a výstavby parkoviště v Jihlavě. Tato poslední petice byla k řešení postoupena magistrátu krajského města.
Pokud jde o předmět stížností, kterých krajský úřad za loňský
rok prošetřoval 170 (šetřeno bylo 141 stížností dle pravidel, 23 dle
správního řádu, 6 dle zákona o poskytování informací), pak došlo
ke snížení počtu stížností na postup zaměstnanců kraje a obecně
na školství. Naopak došlo ke zvýšení počtu stížností na postup ředitelů příspěvkových organizací kraje Vysočina nebo na zdravotnická zařízení včetně poskytování zdravotní péče.
■ Eva Rydvalová, oddělení vnitřní kontroly
telefon: 564 602 195, e-mail: rydvalova.e@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Úrazy dětí, žáků a studentů
V částce 20/2010 Sbírky zákonů vydané dne 26. 2. 2010 byla
pod č. 57 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 64/ 2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Novela vyhlášky zmírňuje administrativní náročnosti pro školy a školská zařízení a vytváří předpoklady pro zefektivnění centrálního statistického zpracovávání údajů o úrazech. Vyhláška
dále stanovuje, aby školy a školská zařízení zasílaly České školní
inspekci záznamy o úrazu rovněž v elektronické podobě.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2010 (část 1. 5. 2010).
Soukromí detektivové
V částce 22/2010 Sbírky zákonů vydané dne 5. 3. 2010 byla
pod č. 63 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 16/ 2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvaliﬁkace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva.
Vyhláška upravuje prokazování odborné kvaliﬁkace pro uvedené
koncesované živnosti „Ostraha majetku“ a „Služby soukromých
detektivů“. Novela se vztahuje na případy, kdy odborná způsobi-

lost je prokazována buď výhradně, nebo kromě jiného osvědčením o odborné kvaliﬁkaci pro příslušnou pracovní činnost.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Elektrozařízení a elektroodpad
V částce 24/2010 Sbírky zákonů vydané dne 16. 3. 2010 byla pod
č. 65 publikována vyhláška, jíž se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
a o bližších podmínkách ﬁnancování nakládání s nimi (vyhláška
o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 3. 2010.
Ochrana zdraví při práci
V částce 25/2010 Sbírky zákonů vydané dne 19. 3. 2010 bylo pod
č. 68 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., jímž se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2010.
■ Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu, telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Odbor zdravotnictví

Prasečí chřipka – způsob vakcinace pro všechny
Na základě jednání Ústřední epidemiologické komise, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a usnesení Vlády ČR přistoupila Česká republika k uvolnění pandemické vakcíny bezplatně
pro všechny obyvatele.
Možnost očkování se týká nově také dětí od tří do devíti let věku,
kterým bude podávána jedna poloviční dávka pandemické vakcíny (0,25 ml). U dětí v této věkové skupině s imunodeﬁcitem budou podávány dvě poloviční dávky v minimálním odstupu tří
Vakcinační centra v kraji Vysočina
Zdravotnické zařízení
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59
586 33 Jihlava
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Husova 2624
580 01 Havlíčkův Brod
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizce
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s.
Mostiště 93
594 01 Velké Meziříčí

telefon
603 835 501

569 472 227
569 472 219
569 472 230
566 801 395

568 809 479
565 355 630
731 619 169
566 512 311
724 930 916

Dětské vakcinační centrum v kraji Vysočina
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59
586 33 Jihlava

603 835 501

týdnů od předchozí aplikace. Očkování bude i nadále prováděno
po předchozí dohodě s vybraným vakcinačním centrem.
V případě očkování dospělých osob nebude ve vakcinačních centrech vyžadováno doporučení k očkování od praktického lékaře.
Výjimku mohou tvořit případné sporné případy indikací podání
očkovací látky, kdy může být vakcinačním centrem doporučení
od praktického lékaře vyžadováno.
U očkování dětí do 15 let a těhotných žen bude i nadále ve vakcinačním centru požadováno doporučení od praktického lékaře pro
děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře – gynekologa.
Očkování je určeno pro všechny obyvatele, kteří jsou účastníky
veřejného zdravotního pojištění a kteří o očkování požádají.
Vakcína je poskytována zdarma, náklady na provedení očkování hradí zdravotní pojišťovna a regulační poplatky obyvatelé nehradí.
Všechna vakcinační centra na Vysočině se maximálně snaží
vyjít vstříc osobám, jež projeví zájem o očkování proti prasečí
chřipce. Proto je od 1. 3. 2010 na kontaktních telefonních číslech vakcinačních center možná individuální domluva a následné provedení vakcinace.
Pro potřebu dalšího informování obyvatel kraje je zajištěna jednotná informační linka, a to na telefonním čísle 532 232 269 (Fakultní nemocnice Brno Bohunice).
Další informace můžete získat na pandemickém webovém portálu MZ ČR (http://pandemie.mzcr.cz).
■ Jan Kaleta, odbor zdravotnictví
telefon: 564 602 459, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz
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Na Vysočině poklesl počet obyvatel
Po čtyřech letech růstu obyvatel v kraji Vysočina došlo v roce
2009 ke snížení o 419 osob. Poprvé po pěti letech došlo k poklesu počtu narozených, což by mohlo signalizovat začínající konec

baby-boomu – celkem se v kraji Vysočina narodilo 5 447 dětí,
což je o 200 méně než v roce 2008. Zemřelo celkem 5 094 osob,
což činí přirozený přírůstek 353 obyvatel.

Vývoj celkového přírůstku obyvatel v kraji Vysočina v letech 1991–2009
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Zdroj dat: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 1991–2009, ČSÚ Praha, jednotlivé roky
Vývoj celkového počtu populace se kromě přirozené měny odvíjí
také od migrační aktivity obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 vykázal kraj Vysočina záporné migrační saldo (více lidí
se vystěhovalo, než přistěhovalo), které činilo 772 osob, počet obyvatel na Vysočině meziročně poklesl k 31. 12. 2009 na 514 992.
Jediným okresem v kraji Vysočina, kde počet obyvatel vzrostl,
je okres Jihlava, a to o 470 obyvatel. Všechny zbývající okresy

zaznamenaly úbytek obyvatel, přičemž nejvyšší byl zaznamenán
v okrese Havlíčkův Brod. Tam se snížil o 215 obyvatel díky stěhování a rovněž i zaznamenaným záporným přirozeným přírůstkem (-31 osob).
■ Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

Oslavy 150. výročí narození Gustava Mahlera
Oslavy letošního 150. výročí narození světoznámého skladatele
Gustava Mahlera začnou na Vysočině již v květnu. Hlavní osa
kulturního programu je tvořena mezinárodním hudebním festivalem Mahler Jihlava 2010 – Hudba tisíců, vyvrcholením oslav
pak bude odhalení Mahlerova pomníku v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě a slavnosti v rodném domě G. Mahlera v Kalištích
u Humpolce, které se uskuteční 7. července 2010.
Kraj Vysočina tyto, ale i mnohé další aktivity, jež jsou součástí doprovodného programu, ﬁnančně podporuje. Řadu kulturních
akcí reﬂektujících mahlerovské výročí připravují také krajské příspěvkové organizace:
15. dubna–20. června / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Mahler – Maler
Výstava tvorby deseti výtvarníků z celé ČR na téma symfonií
Gustava Mahlera
14. května / kraj Vysočina / Statutární město Jihlava / Asociace muzeí a galerií ČR
Národní zahájení festivalu Muzejních nocí v Jihlavě – ve spolupráci
s Muzeem Vysočiny Jihlava a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě
14. května–11. července / Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Mahlerovské dívání objektivem Jana Černo
8. června–29. srpna / Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Inspirace hudbou – Gustav Mahler
Výstava děl z výtvarné soutěže

14. června / 9.00 hod. / Krajská knihovna Vysočiny
Gustav Mahler – 2. symfonie
Beseda pro žáky středních škol
17. června–10. října / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jeden svět nestačí
Výstava se zaměřením na umění 19. století mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchie
červen–srpen / Krajská knihovna Vysočiny
Výstava knih, CD, LP – téma Gustav Mahler
Výstava v prostorách Krajské knihovny Vysočiny
18. října / 19.00 hod. / Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Písňový recitál – Josef Škarka a Richard Pohl
V rámci podzimního abonentního cyklu vážné hudby v Havlíčkově Brodě, sál Staré radnice
19. října / 18.00 hod. / Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Písňový recitál – Josef Škarka a Richard Pohl
20. října / 19.30 hod. / Horácké divadlo Jihlava
Písňový recitál – Josef Škarka a Richard Pohl
Další informace k oslavám jubilejí Gustava Mahlera 2010–2011
naleznete na webových stránkách www.gustavmahler.eu.
■ Ivana Schallnerová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 409, e-mail: schallnerova.i@kr-vysocina.cz
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Zlatý erb 2010: Kdo má nejlepší webové stránky?
V pondělí 15. března 2010 proběhlo v Jihlavě předání cen tvůrcům nejlepších webových stránek krajského kola soutěže Zlatý
erb. Ceny vítězům této soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly předány na slavnostním ceremoniálu za účasti hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka. Předávání
cen se rovněž zúčastnili další zástupci kraje – Ing. Libor Joukl,

Mgr. et Bc. Petr Krčál, RNDr. Marie Kružíková, Ing. Bc. Martin Hyský, Zdeněk Ryšavý a Ing. Tomáš Škaryd. Mezi gratulanty
patřil i ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Bc. Zdeněk
Kadlec a zástupkyně ředitele Ing. Eva Janoušková. Věcné ceny
předali zástupci sponzorských ﬁrem a Ing. Petr Pavlinec jako
předseda krajské poroty.

Výsledky krajského kola (podle vyhlašovaných kategorií):
Cena veřejnosti:
Nový Telečkov
Zvláštní kategorie krajských příspěvkových organizací:
1. místo
Muzeum Vysočiny, Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
2. místo
Hrad Kámen, příspěvková organizace
3. místo
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zvláštní kategorie sborů dobrovolných hasičů:
1. místo
SDH Nové Město na Moravě
2. místo
SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
3. místo
SDH Ledeč nad Sázavou
Kategorie nejlepší elektronická služba – postupová:

www.novyteleckov.cz

1. místo
Jihlava: Stav vyřízení dokladů
2. místo
Třebíč: Videogalerie
3. místo
Okříšky: Městys na sociální síti Facebook
Kategorie nejlepší webová stránka obce – postupová:
1. místo
Okříšky
2. místo
Dobronín
3. místo
Kouty
Kategorie nejlepší webová stránka města – postupová:
1. místo
Jihlava
2. místo
Havlíčkův Brod
3. místo
Jaroměřice nad Rokytnou

www.jihlava.cz
www.trebic.cz
www.okrisky.cz

www.muzeumhb.cz
www.hradkamen.cz
www.nemji.cz
www.sdh.nmnm.cz
www.sdhzdar2.eu
http://hasici.ledecns.cz

www.okrisky.cz
www.dobronin.cz
www.obeckouty.cz
www.jihlava.cz
www.muhb.cz
www.jaromericenr.cz
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Všem srdečně blahopřejeme!
Vítězové jednotlivých postupových kategorií se zúčastní celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 12. 4.
2010 v Hradci Králové! O případném úspěšném umístění zástupců Vysočiny vás budeme informovat.
Děkujeme tímto také členům poroty za úsilí, které hodnocení věnovali, dále děkujeme sponzorům hodnotných věcných cen, jimiž
jsou (řazeno abecedně) Anderson Consulting, s. r. o., AutoCont
CZ, a. s., CEDA (Central European Data Agency, a. s.), Computer Centrum Jihlava, GAPP Systém, spol. s r. o., GORDIC spol.
s r. o., IMPROMAT CZ spol. s r. o., M-SOFT, spol. s r. o., Optokon Co., spol. s r. o., Požární bezpečnost, s. r. o., První tele-
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fonní, a. s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské
sdružení hasičů kraje Vysočina, T-Mobile Czech Republic, a. s.,
a VDI Meta, výrobní družstvo invalidů.
Další podrobnosti, složení poroty, podrobný výpis bodů členů poroty a fotogalerii ze slavnostního vyhlášení naleznete na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz > Krajské kolo.
Předávání cen mohla také veřejnost sledovat v přímém přenosu prostřednictvím on-line webcastu na webových stránkách kraje Vysočina – http://tv.kr-vysocina.cz (možno přehrát i ze záznamu).
■ Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 23. 3. 2010 vyhlásilo pět nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na opravy místních komunikací v místních
částech obcí a měst, na tvorbu projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění a čištění odpadních vod, na podporu nakládání s bioodpadem, na rozvoj komunikační infrastruktury veřejné správy a na podporu vydávání edičních počinů o Vysočině.
Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
Rozvoj vesnice 2010 – 5 400 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, telefon: 564 602 543; e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2010
Čistá voda 2010 – 6 000 000 Kč – program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou
vodou a odvádění a čištění odpadních vod (odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, telefon:
564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2010
Bioodpady 2010 – 500 000 Kč – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor životního
prostředí, Ing. Eva Navrátilová, telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2010
Bezpečné metropolitní sítě 2010 – 1 000 000 Kč – program na podporu komunikační infrastruktury veřejné správy (odbor
informatiky, Ing. Martina Rojková, telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 23. 4. 2010
Edice Vysočiny VII – 500 000 Kč – program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii (odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 23. 4. 2010
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Veřejné fórum upozornilo na skupinu největších problémů Vysočiny
První veřejné krajské fórum v České republice proběhlo 18. března 2010 v sídle kraje Vysočina v Jihlavě. Výsledkem debaty odborníků, veřejnosti a zástupců krajské samosprávy je skupina
nejpalčivějších problémů našeho regionu. Z této skupiny bude veřejnost elektronickým hlasováním na www.kr-vysocina.cz vybírat v termínu od 5. do 30. dubna desítku nejcitlivějších problémů.
Ty pak budou předloženy vedení kraje Vysočina.

Regionální fórum kraje Vysočina proběhlo v rámci projektu
„ANASUR - Analýza rozvojových strategií obcí vůči Strategii
udržitelného rozvoje ČR“ podpořeného z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR.
■ Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje, koordinátorka
Zdravého kraje Vysočina a MA 21
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

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

