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Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou
v následujících letech poskytovány v souladu s novelou
Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské
ekologické akce č. 07/10, které
schválilo zastupitelstvo kraje
dne 22. června 2010 usnesením č. 0330/04/2010/ZK. Zásady se týkají poskytování dotací
na výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních
vod, které řeší obce velikosti do
10 000 ekvivalentních obyvatel
(dále jen „EO“). U všech akcí je
podmínkou, že předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO.
U obcí do 400 EO se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod
nebo ochrany přírody. Žadatelem může být obec nebo sva-

zek obcí. Žádosti o dotace se
předkládají v termínu vyhlášeném odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství
krajského úřadu zpravidla do
31. ledna a do 31. července kalendářního roku. Vyhlášení
termínu příjmu žádostí je vázáno na výši alokované ﬁnanční
částky v rámci rozpočtu kraje.
Po schválení alokované částky do tohoto dotačního titulu
na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bude následně vyhlášen termín pro příjem
žádostí do 31. ledna 2011. Povinnými přílohami žádosti jsou
mimo jiné projektová dokumentace pro stavební povolení,
pravomocné stavební povolení
a doklady o výsledcích veřejné soutěže k předmětu žádosti.
Žádosti budou následně projednány a vyhodnoceny v hod-

noticím výboru, který provede
výběr akcí, u nichž doporučí
výši dotace. Zastupitelstvo kraje bude svým usnesením rozhodovat o poskytnutí dotací
jednotlivým příjemcům. Dotace budou poté poskytovány na
základě smlouvy.
Novelizované zásady včetně
příloh jsou zveřejněny na www.
kr-vysocina.cz > Krajský úřad
> Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení vodního
hospodářství > Dotace a ﬁnanční prostředky v oblasti vodního
hospodářství.
■ Radek Zvolánek, odbor les-

ního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Odbor regionálního rozvoje
Evropské dotace na vzdělávání v kraji Vysočina

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je jedním z osmi tematických
operačních programů, které realizuje Česká republika v programovém období 2007–13.
Tento program je ﬁnancován
z Evropského sociálního fondu (z 85 %) a státního rozpočtu ČR (z 15 %). Hlavním cílem
programu je zvýšení úrovně
vzdělanosti populace ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního (mateřské,
základní a střední školy), terciárního (vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání) a dalšího

vzdělávání (celoživotního učení). Oprávnění žadatelé předkládají své žádosti o projekt
prostřednictvím webové aplikace (www.eu-zadost.cz) na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR či na takzvané zprostředkující subjekty
– tedy kraje. Na Krajský úřad
kraje Vysočina se předkládají
k hodnocení projektové žádosti
v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, zaměřené na
zkvalitnění počátečního vzdělávání a projekty v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky
dalšího vzdělávání.
Roli zprostředkujícího subjektu v kraji Vysočina plní oddělení grantových programů
odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu kraje Vysočina. Pracovníci tohoto oddělení
poskytují konzultace k vyhlášeným výzvám, hodnotí při-

jatelnost předložených žádostí
o projekt a zajišťují věcné hodnocení a proces kontrahování. Dále kontrolují grantové
projekty v realizaci (formou
kontrol na místě a administrativních kontrol předložených
monitorovacích zpráv) a zajišťují proplácení způsobilých nákladů grantových projektů.
Na programové období 2007– 13
má kraj Vysočina pro prioritní
osu Počáteční vzdělávání, která obsahuje tři oblasti podpory,
zaměřené na zkvalitnění výuky počátečního vzdělávání,
vytváření rovných příležitostí
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na mateřských, základních a středních
školách a vzdělávání pedagogických pracovníků, k dispozici 23 968 788 euro. Pro oblast
podpory 3.2 zaměřenou na vy(pokračování na další straně)
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tváření vzdělávacích modulů
pro celoživotní vzdělávání jsou
v kraji Vysočina vyčleněny prostředky ve výši 7 784 179 euro.
V současné době je v kraji Vysočina v realizaci 91 projektů o celkovém objemu
340 259 107 Kč. Mezi školy, školská zařízení, nestátní

neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace by tak mělo být rozděleno
do konce roku 2013 dalších
300 mil. Kč prostřednictvím
nových, takzvaných globálních
grantů, na jejichž přípravě oddělení v současné době intenzivně pracuje.

Další výzvy k předkládání grantových projektů budou
vyhlášeny krajem Vysočina
v 1. čtvrtletí roku 2011. Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost má pro
zájemce o předložení žádosti o projekt do tohoto programu zřízeny speciální webové

stránky www.vysocina-ﬁnance.cz > Finanční zdroje z EU
> OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
■ Vendula Hanzalová, odbor

regionálního rozvoje
telefon: 564 602 552, e-mail:
hanzalova.v@kr-vysocina.cz

Památkám na Vysočině pomohly norské fondy
Šest památek v regionu dostalo
novou tvář díky Finančnímu mechanismu EHP/Norsko v programovém období 2004– 2009.
Na obnovu kulturního dědictví Vysočiny realizovanou prostřednictvím
individuálních
subprojektů se podařilo získat
dotaci ve výši 600 tisíc euro.

Samotné stavební a restaurátorské práce probíhaly v letech

2008–2009. „Kromě toho, že se
proinvestovalo celkem 705 tisíc euro, získali vlastníci památek neocenitelnou zkušenost
s využitím evropských fondů.
„To potvrzuje i fakt, že někteří z nich posléze získali další ﬁnanční prostředky z fondů
Evropské unie na pokračování obnovy a prezentace objektů
veřejnosti,“ uvedla Olga Čermáková z krajského odboru
kultury a památkové péče.
Celkem se o dotaci EHP/Norsko ucházelo devatenáct projek-

tů, opraveno bylo však pouze
šest budov. Poslední administrativní práce skončily v letošním roce.
Opravené památky:
Restaurace oltáře svatého
Floriána v kostele svatého
Víta v Pelhřimově (0,8 mil.
korun)
Rekonstrukce věže kostela
svatého Petra a Pavla v Nové
Říši (3,2 mil. korun)
Obnova objektu radnice v Telči I. etapa (3,7 mil. korun)

Rekonstrukce krovu a opláštění střechy barokního zámku v Myslibořicích (5,3 mil.
korun)
Stavební úpravy kostela svatého Filipa a Jakuba v Žirovnici (4,8 mil. korun)
Stavební úpravy kostela svatého Jakuba Staršího v Křeči
(1,3 mil. korun)
■ Olga Čermáková, odbor
kultury a památkové péče
telefon 564 602 351, e-mail:
cermakova.o@kr-vysocina.cz

Farmářské trhy
Farmářské trhy jsou trendem,
jak rychle dopravit svou produkci ke spotřebiteli. Kraj
Vysočina chce informacemi
přispět ke zdárnému způsobu
prodeje na farmářských tržnicích a předat informace, které získal od Státní zemědělské
a potravinářské inspekce.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce těmto trhům sice
fandí, ale z pozice svého úřadu vidí i možná úskalí a varuje
před nimi osobitým způsobem.
Vydala jakési patero jímž by se
měl farmář, ale i kupující řídit.
Pokud farmáři již prodávají nebo chtějí prodávat potraviny na farmářských trzích
– pak musí kromě požadavků
na bezpečnost a jakost potravin
dodržet takzvané patero potravinářské inspekce
Potravinářské patero
1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se
zemí, kontaktem s kupujícími

(ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat apod.),
kontaktem s rukama prodejce
(ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím
jednorázových rukavic).
2. Plochy stánku, na které jsou
kladeny potraviny, musí být
omyvatelné a udržovány v čistotě.
3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné
výrobky, sýry, mléko, čerstvé
šťávy, rybí výrobky, cukrářské
výrobky) uchovávat v chladicím zařízení.
4. Při prodeji nebalených potravin – zajistit dostatek pitné
vody (na omytí rukou, ploch,
které přicházejí do styku s potravinou apod.). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče,
masné výrobky, sýry apod.) zajistit dostatek teplé vody (stačí
například watercooler – umývání náčiní) a pitné vody.

5. Mít přístup k sociálnímu zařízení.
Povinností prodávajících je samozřejmě víc, doporučujeme
kontaktovat příslušný inspektorát, podle místa prodeje –
rádi vám poradí.
Kontaktní místa inspektorátů
z jednotlivých regionů:
Praha, Středočeský kraj – Inspektorát v Praze, tel.: 257 199 511,
e-mail: praha@szpi.gov.cz.
Jihočeský kraj, Kraj Vysočina – Inspektorát v Táboře,
tel.: 381 200 021, e-mail: tabor@szpi.gov.cz.
Plzeňský kraj, Karlovarský
kraj – Inspektorát v Plzni,
tel.: 377 433 411, e-mail: plzen@szpi.gov.cz.
Ústecký kraj, Liberecký kraj
– Inspektorát v Ústí nad Labem, tel.: 475 317 071, e-mail:
usti@szpi.gov.cz.
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj – Inspektorát v Hradci Králové, tel.: 495 454 110,

e-mail: hradec@szpi.gov.cz.
Jihomoravský kraj, Zlínský
kraj – Inspektorát v Brně,
tel.: 542 426 611, e-mail: brno@szpi.gov.cz.
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – Inspektorát
v Olomouci, tel.: 585 151 511,
e-mail: olomouc@szpi.gov.cz.
Prodávající nesmí zapomenout na nutnost, která je často
opomíjena, a to na registraci
u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, což lze udělat
u místně příslušného inspektorátu SZPI.
Registrační formuláře jsou
k dispozici například na internetových stránkách www.szpi.
gov.cz > Dokumenty ke stažení.
■ Jitka Merunková, odbor
lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 650 365, e-mail:
merunkova.j@kr-vysocina.cz
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Projekt Vysočina 21 – Udržitelná doprava
Co je to 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 doprava nepodílela
na vyčerpávání přírodního bohatství, na ničení životního prostředí a 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 v této oblasti. Přitom poslední výzkumy v automobilovém
průmyslu k přírodě šetrnému
způsobu přepravy směřují (auta

na biopaliva, elektrickou energii, vodík).
Technické záležitosti 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, ale každá snaha se cení. Ve středu
22. 9. 2010 nechte auta doma
a zapojte se do akce Na úřady
a do škol bez aut.
■ Marta Vencovská, odbor re-

gionálního rozvoje
telefon: 564 602 556, e-mail:
vencovska.m@kr-vysocina.cz

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

Na úřad a do škol bez aut
Zapojte se i Vy do Dne bez aut
– středa 22. září 2010, který
je nedílnou součástí kampaně
s názvem Evropský týden mobility. Do akce Na úřad a do
škol bez aut se mohou přihlásit všichni, kterým není lhostejné naše životní prostředí a mají

zájem na jeho zlepšení. Den bez
aut je každoročně 22. září.
„Nechte tento den auta doma
a vydejte se do práce nebo do
školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Bezprostředně
po akci vydáme další zprávu,
kde zveřejníme, na jakou vzdá-

lenost se účastníci přepravili
způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí,“ slíbil radní
Zdravého kraje Vysočina Martin Hyský.
Přihlášky zasílejte na e-mail:
fous.m@kr-vysocina.cz.

■ Markéta Fous, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina
a MA21
telefon: 564 602 586, e-mail:
fous.m@kr-vysocina.cz; web:
www.kr-vysocina/zdravykraj

Prostředky na přeshraniční spolupráci stále k dispozici
Operační program Evropská
územní spolupráce Rakousko
– Česká republika na období
2007–2013 disponuje stále dostatkem prostředků na ﬁnancování přeshraničních projektů,
které mají za cíl rozvíjet příhraniční regiony a podpořit
spolupráci subjektů z těchto
regionů. Dotačním územím je
i kraj Vysočina a v současné
době je k dispozici stále ještě
cca 50 mil. euro.
Program je zaměřen zejména
na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.
Při výběru projektů je kladem
velký důraz na jejich skutečné
přeshraniční dopady a na jejich

příspěvek ke sbližování lidí a institucí i překonávání bariér mezi
příhraničními regiony. Program
je určen subjektům neziskového
nebo veřejnoprávního charakteru – obce, příspěvkové organizace, komory, školy, nadace,
neziskové organizace. Projekty je možno předkládat v sedmi oblastech podpory, které se
zaměřují na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního
prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu
vzdělávání a sociální integrace,
podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu tech-

nologií, podporu přeshraniční
spolupráce územních samospráv
na obou stranách hranice. Více
informací na www.at-cz.eu.
Na krátkodobé aktivity a na aktivity neinvestičního charakteru
lze využít zjednodušených postupů a předkládat projekty do
takzvaného Fondu malých projektů (dále jen „fond“). Z tohoto
fondu lze získat podporu například na kulturní akce, spolupráci škol, setkání zájmových
sdružení, sportovní akce, hudební soutěže, konference,
workshopy atd. Více informací
o fondu na www.rrav.cz.
Dne 22. 9. 2010 od 10.00 hod.
se na Krajském úřadě kraje

Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
v místnosti B 3.16 uskuteční
seminář pro zájemce o přeshraniční spolupráci. Seminář bude
také zaměřen na možnosti čerpání z Fondu malých projektů
a na poradenství potenciálním
žadatelům. Více informací
o semináři, jakož i o dotačních
možnostech Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika na období 2007–2013
vám poskytne:
■ Vladimír Šprincl, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 551, email:
sprincl.v@kr-vysocina.cz
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Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v kraji Vysočina
Správa úložišť radioaktivních
odpadů oznámila záměr obnovit v roce 2010 průzkumné práce na lokalitách, kde
byly předběžně zjištěny vhodné podmínky pro umístění
hlubinného úložiště. Česká republika v současnosti hlubinné úložiště jaderného odpadu
nemá a jaderný materiál ukládá
v meziskladu jaderného paliva
elektrárny Dukovany. Předpo-

kládá se, že hlubinné úložiště vznikne v žulovém masivu
v seizmicky stabilní oblasti. Finální výběr by měl být proveden do roku 2015. Podle státní
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem z roku 2002
má stát zajistit bezpečné uložení radioaktivních odpadů
v hlubinném úložišti do roku
2065. Stavba hlubinného úlo-

žiště se zatím zvažuje v šesti
lokalitách – v kraji Vysočina
to je u Rohozné na Jihlavsku
a u Budišova na Třebíčsku.
Ovšem není vyloučeno, že
na seznam přibude také Rožná na Žďársku. Konkrétně se
jedná o lokalitu mezi horními
díly v Olší a Rožnou. Se zahájením stavby úložiště v Česku
se počítá až za čtyřicet let. Pro
úložiště se nedají použít stará

těžební díla, razily by se nové
podzemní prostory. SÚRAO
proto potřebuje najít v okolí
Rožné neporušený skalní masiv.
Více informací na www.kr-vysocina.cz > Téma > Životní prostředí > Radon nebo na
www.surao.cz.
■ Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz

Soutěž o Regionální potravinu Vysočiny ovládl med
Do celokrajské soutěže o značku Regionální potravina kraje Vysočina se v letošním prvním ročníku přihlásilo 21 výrobců potravin s celkovým počtem 56 výrobků. Jedenáctičlenná porota z nich
vybrala vítěze. „Jde nám o podporu a propagaci kvalitních malých
Kategorie
Maso a masné výrobky
Mléko a mlékařské výrobky
Pekárenské a cukrářské výrobky
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Ostatní potravinářské výrobky
Ovoce a zelenina

a středních zemědělců a potravinářů v regionu. Cokoli, co má vliv
na zvýšení poptávky po zdejších potravinách, může zlepšit nelehkou
situaci zemědělců a zpracovatelů,“ uvedl Josef Matějek, radní kraje
Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Vítěz
Vysočina 1967, Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a. s. – závod Hodice
Archivní sýr, Jaroměřická mlékárna, a. s., Jaroměřice nad Rokytnou
Sladovky medové, Dalešické cukrářství, s. r. o., Dalšice
Medovina z Vysočiny, Jiří Sláma – včelařství Chlístov
Med, KURTIN, s. r.o., Račice
Kategorie zůstala bez nominací

Oceněné výrobky včetně dvanácti oceněných čestným uznáním
budou nyní propagovány formou ochutnávek v rámci kraje Vysočina při konání významných společenských akcí. Jedna z nejvýznamnějších akcí, na které proběhne ochutnávka, je Země živitelka.
Oceněné výrobky mohou být touto značkou označeny čtyři roky.

Kompletní výsledky soutěže na www.kr-vysocina.cz.
■ Olga Kameníková, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 209, e-mail: kamenikova.o@kr-vysocina.cz

Ve výrobě elektrické energie hraje Vysočina významnou roli
Jedno z průmyslových odvětví na Vysočině, které svým
významem dalece přesahuje
hranice kraje, je výroba elektrické energie. Největší zásluhu

na této skutečnosti má přítomnost Jaderné elektrárny Dukovany. V roce 2009 vyrobila
13 995 GWh elektrické energie,
což ji pasuje na nejvýznamnější

energetický zdroj v ČR. Přestože má temelínská jaderná elektrárna vyšší instalovaný výkon
(Temelín – 2 000 MW, Dukovany – 1 830 MW), vyrobila kvůli
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Zdroj dat: Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2009, ERÚ Jihlava, 2010
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■ Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

častým odstávkám svých reaktorů méně elektřiny.
V kraji Vysočina existuje řada
dalších menších zdrojů výroby
elektrické energie, takže celkově zde bylo loni vyprodukováno
14 350 GWh elektřiny, což bylo
nejvíce po Ústeckém kraji, kde
jsou však umístěny velké tepelné elektrárny.
Podíl kraje Vysočina na celkové
produkci elektřiny v České republice v roce 2009 činil 17,4 %.
Co se týká spotřeby elektrické
energie, řadí se Vysočina mezi
méně významné oblasti, proto
se zde spotřebuje pouze 28 %
energie zde vyrobené. Rovněž
v republice jako celku převládá
výroba nad spotřebou, a to o více než 17 %.
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Vybrané zdroje informací o výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů
Při posuzování záměrů v krajině (zejména umisťování
a rozšiřování staveb, změny
využití území apod.) lze narazit na otázku, zda záměr není
v rozporu s ochranou volně žijících zvláště chráněných živočichů nebo planě rostoucích
zvláště chráněných rostlin.
Úředníci ochrany přírody se
snaží usnadnit investorům
i ostatním zájemcům situaci
tím, že nejvýznamnější území s mimořádně významným
výskytem zvláště chráněných
druhů vyhlašují za maloplošná zvláště chráněná území
(přírodní památky a rezervace) a touto takzvanou územní
ochranou jasně signalizují přírodovědnou významnost a jedinečnost území (a nutnost
posuzovat záměr z pohledu
předmětu ochrany). Seznam
a územní vymezení maloplošných zvláště chráněných území
je k dispozici dálkovým přístupem v aplikaci Ústředního
seznamu ochrany přírody na
stránce http://drusop.nature.cz.
S výskytem zvláště chráněných
druhů mimo místa s územní
ochranou je pak značný aplikační problém. Není reálně
možné, aby úřady ochrany přírody měly v každém okamžiku o každé lokalitě detailní
znalosti. Území v našem kraji
(ani v naší republice) není dostatečně detailně zmapováno,
přestože se mu přírodovědci
věnují dlouhodobě a přestože
jsou k dispozici rozsáhlé databáze. Řada míst nebyla doposud podrobně prozkoumána
a řadě skupin organismů nebyla doposud věnována uspokojivá pozornost (zejména nižším
rostlinám a některým bezobratlým). Aplikačním problémem,
který je nutno brát v úvahu, je
to, že příroda je živá a proměnlivá – neustále probíhají změny
oblasti (areálu) rozšíření druhů v závislosti na populačních
trendech, a to pozitivních i ne-

gativních, a na změnách v přírodním prostředí.
Dalším nevyhovujícím jevem
je, že mnoho z přírodovědců
a ochranářů má znalosti lokalit pouze „v hlavě“ či v zápisnících a neposkytují je ani
úřadům, ani investorům (až
když v lokalitě stojí bagr, začnou vyžadovat nápravu, ale to
už je pozdě).
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, středisko Havlíčkův Brod, s odborem životního prostředí Krajského
úřadu kraje Vysočina proto
vytváří aplikovatelný výstup
ve formě takzvaných evidovaných lokalit (termín vychází z tradičního názvu, nikoliv
z legislativy). Pomocí systému evidovaných lokalit zveřejňujeme dostupné údaje (snaha
o prostorové vymezení nejvýznamnějších lokalit známého
výskytu zvláště chráněných
druhů), je však třeba zdůraznit,
že evidované lokality jsou průběžně aktualizovány v závislosti na získaných poznatcích.
Údaje zveřejňujeme zejména
za účelem poskytnutí informací potenciálním investorům
i pro zkvalitnění rozhodovacího procesu (samospráv i orgánů ochrany přírody). Data byla
předána (a v aktualizované podobě jsou nadále předávána)
úřadům územního plánování
do územně analytických podkladů, které podle stavebního
zákona mimo jiné ověřují možnosti a podmínky změn v území. Údaje jsou též k dispozici
široké veřejnosti na internetových stránkách kraje Vysočina
(a to spolu s orientačními údaji
o maloplošných zvláště chráněných územích apod.) – na stránce www.kr-vysocina.cz > Téma
> GIS a mapy > Mapy > Životní
prostředí > Území ochrany přírody; přímý odkaz http://arcgis.
kr-vysocina.cz/website/uzemi_
ochrany_prirody/viewer.htm.
Evidované lokality jsou v le-

gendě označeny jako Lokality zvláště chráněných druhů
s nadmístním významem. Tím
je naznačeno, že se jedná o jiné údaje, než které do územně
analytických podkladů poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (v položce 36.
Lokality s výskytem zvláště
chráněných druhů s národním
významem).
Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR zpřístupnila od
roku 2008 takzvanou Nálezovou databázi. Kraj Vysočina uzavřel smlouvu o vstupu
do nálezové databáze, jedná
se ale o licenci a kraj nemůže
data poskytnout dalším subjektům. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR však nabízí uzavření obdobné smlouvy i obcím s rozšířenou působností
(pro výkon přenesené působnosti). Veškerá data z nálezové
databáze poskytuje Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR
také zájemcům z řad veřejnosti na základě konkrétní žádosti (řeší licenci a autorská práva)
– na stránce http://portal.nature.cz > Poskytování dat; přímý odkaz: http://portal.nature.
cz/publik_syst/ctihtmlpage.
php?what=1012&nabidka=rozbalitNad modul& nad modulID=41.
Další zdroje:
http://mapovani.biolib.cz
www.biomonitoring.cz
www.natura2000.cz
Poskytovaná data jsou však
vždy jen pozitivním výběrem:
databáze říká, že je (nebo v minulosti byl) v zájmové lokalitě
přítomen uvedený druh. Žádná
databáze, podklad ani mapování zatím nejsou schopny zajistit
i negativní odpověď – a tedy že
pokud v databázi není uveden
k zájmové lokalitě žádný údaj,
nelze ani tak vyloučit přítomnost zvláště chráněného druhu
(pravděpodobnost přítomnosti

je nižší, avšak zejména na méně
intenzivně obhospodařovaných
lokalitách často i nyní nacházíme překvapivě významné nálezy zvláště chráněných druhů).
Závěrem si dovoluji ještě poznámku. Podle zákona jsou
sice chráněny biotopy zvláště chráněných rostlin i živočichů, není však zakázáno do
jejich biotopů zasahovat. Zákazy zákon uvádí jinak: zvláště
chráněné rostliny je zakázáno
sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve
vývoji; je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet
za účelem prodeje či výměny.
Je zakázáno škodlivě zasahovat
do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů, zejména
je chytat, chovat v zajetí, rušit,
zraňovat nebo usmrcovat. Není
dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia či jimi užívaná
sídla. Je též zakázáno je držet,
chovat, dopravovat, prodávat,
vyměňovat a nabízet za účelem
prodeje nebo výměny.
Proto je třeba vždy pečlivě
a jednoznačně speciﬁkovat záměr a ten pak posoudit, jestli jen zasahuje do biotopu (pak
pro jeho realizaci stačí z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny například jen
předběžná informace dle § 139
správního řádu), či zda je záměr
navržen v rozporu s citovanými zákazy (pak je podmínkou
jeho realizace výjimka podle
§ 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, tu však lze povolit, jen pokud investor prokáže,
že jiný veřejný zájem převažuje
nad zájmem ochrany přírody či
v zájmu ochrany přírody).
■ Jan Joneš, odbor životního
prostředí
telefon 564 602 503, e-mail:
jones.j@kr-vysocina.cz
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Nabídka vzdělávacích aktivit Vysočina Education pro školní rok 2010/2011
Studium asistenta pedagoga:
Kvaliﬁkační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci
asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.
Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, jež umožní výkon profese asistenta pedagoga podle §16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.
Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb.,
§ 20, písm. e) a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Studium v oblasti pedagogických věd:
Studium je realizováno ve spolupráci organizace Vysočina Education v Jihlavě a Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v souladu se zákonem
č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a podle vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Absolventi studia po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

v těchto oborech:
Učitel střední školy, který je určen absolventům vysokých škol
Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování
Vychovatel
Pedagog volného času určené absolventům středních škol
Studium pro ředitele škol a školských zařízení:
Č. akreditace 25 736/2008-25-570/2/
Kvaliﬁkační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy či školského zařízení. Vzdělávací
program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství,
jež umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení
podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.
Další informace o nabídce vzdělávacích akcí Vysočina Education
najdete na: www.vys-edu.cz.cz.
■ Roman Křivánek, Vysočina Education
telefon: 567 306 617, e-mail: krivanek@vys-edu.cz

Obecné informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
České republiky
Volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále
jen „volby do Senátu“) a do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident
republiky svým rozhodnutím zveřejněným pod č. 207/2010 Sb. ze
dne 18. června 2010.
Volby do zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do Senátu se budou konat v pátek 15. října 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu
16. října 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Případné II. kolo voleb do
Senátu se bude konat o týden později, tedy v pátek 22. října 2010
a v sobotu 23. října 2010 ve stejném časovém úseku.
Na rozdíl od voleb do Senátu, kdy může volit pouze státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (a ve druhém kole voleb do Senátu může volit i státní
občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let), může do zastupitelstev obcí kromě státního občana České republiky, který alespoň
v den voleb – a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb – dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, volit za stejných podmínek i státní občan jiného
státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Takovou mezinárodní úmluvou je Mezinárodní smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Právo
volit do zastupitelstev obcí na území České republiky mají proto
i státní občané států Evropské unie, kteří požádají obecní úřad,
v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému pobytu, o zápis do takzvaného dodatku stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“). Jejich zápis do dodatku tedy není prováděn automaticky.
Na rozdíl od voleb do Senátu, kde právo volit není vázáno na trvalý pobyt voliče v obci, je právo volit do zastupitelstva obce naopak

na trvalý pobyt voliče v obci striktně vázáno. Znamená to tedy,
že pokud je volič ve dnech voleb do zastupitelstev obcí například
hospitalizován nebo vykonává trest odnětí svobody mimo územní obvod svého volebního okrsku, je tato okolnost považována za
faktickou překážku ve výkonu volebního práva do zastupitelstva
obce a dotyčný nemůže své volební právo realizovat.
Na rozdíl od voleb do zastupitelstev obcí, kde právo volit je vázáno
na trvalý pobyt voliče v obci, má volič, který má zájem volit do Senátu a ví, že ve dnech voleb bude například v nemocnici nebo obdobném ústavu a zařízení, možnost nechat se zapsat do zvláštního
seznamu voličů v místě hospitalizace nebo pobytu v obdobném
ústavu a zařízení. Ale i zde musí být splněny určité podmínky pro
zápis do tohoto seznamu: musí se jednat o nemocnici nebo obdobný ústav a zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou
volby do třetiny Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu jsou
voliči přihlášeni k trvalému pobytu. Znamená to tedy, že pokud
má volič trvalý pobyt v okrese Jihlava, kde jsou volby do senátu
vyhlášeny (volební obvod č. 52 se sídlem v Jihlavě), ale hospitalizován bude ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi, kam
spadá i část okresu Havlíčkův Brod, nemůže ve volebním obvodu
č. 44 volit, i když volby do Senátu zde byly také vyhlášeny. Naopak například volič, který má trvalý pobyt v Telči a ve dnech voleb
do Senátu bude hospitalizován v Jihlavě (obě města se nacházejí ve volebním obvodu č. 52 se sídlem v Jihlavě), může být volič
zapsán do zvláštního seznamu voličů v místě hospitalizace a tam
také právo volit do senátu realizovat.
Další možností, která umožňuje hlasovat voličům do Senátu mimo
místo trvalého pobytu, je zažádání si o vydání voličského průkazu, a to na obecním úřadě v místě trvalého pobytu voliče. Ale i zde
je třeba zdůraznit, že na voličský průkaz lze hlasovat v rámci vo-
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lebního obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič
může současně požádat o vydání voličského průkazu jak pro I.,
tak i pro případné II. kolo voleb do Senátu.
Volič, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským nebo
konzulárním úřadem a některý z těchto úřadů mu vydá na jeho žádost voličský průkaz, může volit do Senátu v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky, který spadá do volebního
obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny.
Nároky členů okrskových volebních komisí
Podle § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním
poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok
na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak
je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za
dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.
Konkrétní částky jsou potom stanoveny v § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 59/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“). Podle § 1 odst. 1 vyhlášky
přísluší členovi okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní
odměna, a to následovně:

Pouze volby do zastupitelstev obcí:
předseda
zapisovatel
ostatní členové

1 600 Kč
1 500 Kč
1 300 Kč

Souběh voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky za předpokladu konání I. kola:
předseda
zapisovatel
ostatní členové

2 000 Kč
1 900 Kč
1 700 Kč

Souběh voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky za předpokladu konání II. kola:
předseda
zapisovatel
ostatní členové

2 200 Kč
2 100 Kč
1 900 Kč

Podle § 1 odst. 2 vyhlášky přísluší členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, kromě odměny podle
odstavce 1 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena
okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však
340 Kč za jeden den.
■ Alena Kuchařová, oddělení ostatních správních činností

telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Obecně prospěšné společnosti
V částce 79/2010 Sbírky zákonů vydané dne 23. 7. 2010 byl pod
č. 231 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsáhlá novela zákona nově upravuje ustanovení dotýkající se
zakládacích listin, nově je upravena problematika ředitele jakožto
statutárního orgánu obecně prospěšné společnosti.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Technická mapa obce
V částce 80/2010 Sbírky zákonů vydané dne 28. 7. 2010 byla pod
č. 233 publikována vyhláška o základním obsahu technické mapy
obce.
Prováděcí předpis k zákonu o zeměměřičství obsahuje náležitosti
technické mapy obce.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.
Popření otcovství
V částce 87/2010 Sbírky zákonů vydané dne 20. 8. 2010 byl pod
č. 244 publikován nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010
ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.

Nález Ústavního soudu ruší dnem 31. 12. 2011 ustanovení § 57
odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy
se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je
jeho otcem.
Insolvence
V částce 84/2010 Sbírky zákonů vydané dne 17. 8. 2010 byl
pod č. 241 publikován nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona
č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nález Ústavního soudu ruší dnem 31. 3. 2011 ustanovení § 192
odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě mohou dlužník a insolvenční správce popírat pravost, výši
a pořadí všech přihlášených pohledávek.
■ Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenské-

ho úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 9/2010
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