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Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na územně plánovací
činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Zastupitelstvo kraje schválilo na
svém zasedání dne 10. 5. 2011
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu kraje Vysočina
(dále jen „zásady“). Nejedná se
o nové zásady, jde o upravené –
doplněné Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování
dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina č. 09/09 ze dne 12. 5. 2009.
Jedním z důvodů úpravy textu zásad je uvedení zásad do
souladu se systémem eDotace.
V březnu 2011 vzala rada kraje
na vědomí Metodiku k systému
eDotace, který nyní eviduje veškeré finanční prostředky, jejichž
poskytnutí je vázáno na splnění
předem stanoveného účelu, jsou
poskytnuté z rozpočtu kraje
a o poskytnutí rozhodl příslušný orgán. Ze systému eDotace je použit formulář žádosti
o poskytnutí dotace (příloha 1
zásad). V souvislosti se systémem eDotace byl rozšířen čl. 1
zásad o uznatelné a neuznatelné náklady dotace a podmínku
opatření dokumentace sponzorským vzkazem.

Druhým důležitým důvodem
k doplnění zásad je fakt, že
do 31. 12. 2015 bude dle § 188
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, ukončena platnost územních plánů schválených před
1. 1. 2007. To se bude týkat
i územních plánů menších
obcí, které si územní plán pořídily díky dotaci z rozpočtu
kraje. Kraj Vysočina preferuje i nadále, aby bylo co největší
území kraje pokryto územními
plány. Tím, že menším obcím
skončí platnost územního plánu ze zákona a nebudou schopny znovu financovat nový
územní plán, by došlo k propadu pokrytí území územními
plány. Přijetím úpravy textu zásad chceme tomuto propadu zabránit. Do textu zásad
je v čl. 1, bodu (3), doplněna
podmínka poskytnutí dotace
„dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů“. Tímto dodatkem by o dotaci mohly požádat i ty obce,

které již jednou dotaci na pořízení územního plánu z rozpočtu kraje obdržely. Podle těchto
upravených zásad mohou o dotaci požádat i ty obce, jež doposud nemají zpracovanou
žádnou územněplánovací dokumentaci
Stanovení výše dotace, přílohy i termín pro podávání žádostí (na rok 2012 je to do
30. 9. 2011) se nemění.
Text zásad je k dispozici na
odboru územního plánování a stavebního řádu a dále na
www.kr-vysocina.cz ˃ Krajský úřad ˃ Dokumenty odborů
˃ Odbor územního plánování
a stavebního řádu ˃ Dokumenty a také na portále územního
plánování a stavebního řádu
(www.kr-vysocina.cz ˃ Téma
˃ Portál územního plánování
a stavebního řádu ˃ Informace
pro pořizovatele ÚPD a ÚAP
˃ Dotace ÚPD ˃ Dotace z rozpočtu kraje Vysočina).

pečnostní dohled (dále jen
„TBD“), pokud tomuto dohledu vodní dílo podléhá. Této povinnosti podléhají do 31. srpna
2011 všechny vodní nádrže, od
1. září 2011 pak všechny vodní nádrže, jejichž výška hráze
od paty hráze po její korunu je
vyšší než 1 metr a celkový objem vzduté (zadržované) vody
přesahuje 1 000 m3.
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 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

Upozornění na povinnost vlastníků vodních děl
IV. kategorie provést technicko-bezpečnostní dohled
na vodních dílech IV. kategorie (rybnících)
Zákon 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon“), který nabyl účinnost
1. 1. 2002, ukládá v ustanovení § 59 vlastníkům vodních děl
mnoho povinností.
Jednou z nich je provádět na
vlastní náklad u vodního díla
(vodní nádrže) technicko-bez-
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U vodních děl zařazených do
IV. kategorie má jejich vlastník
povinnost provádět TBD jednou
za 10 let. Pro vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002 tento
termín uplyne 31. prosince 2011.
TBD na těchto vodních dílech může provádět sám vlastník, ale k prohlídce je povinen
přizvat vodoprávní úřad (§ 62
(pokračování na další straně)

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@e-mail.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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odst. 4 písm. b/ vodního zákona). Vodoprávní úřad zváží svoji
účast na prohlídce, ale vlastník
díla mu vždy zašle zprávu
o výsledcích TBD (§ 62 odst. 4
písm. c/ vodního zákona), tj. zápis o provedení TBD, který bude
obsahovat i záznamy o obchůzkách, jež se provádí nejméně jedenkrát měsíčně – viz § 9 odst. 2
vyhlášky č. 471/2001 Sb., o vý-

konu TBD nad vodními díly, ve
znění pozdějších předpisů.
Na internetových stránkách kraje Vysočina je zveřejněn v dokumentech odboru lesního
a vodního hospodářství a zemědělství vzor formuláře Zápisu o prohlídce v rámci TBD
podle § 11 uvedené vyhlášky
(viz. www.kr-vysocina.cz/ -/d4033878/p1=5409).

Příslušným vodoprávním úřadem pro vodní díla IV. kategorie jsou odbory životního
prostředí na obecních úřadech
obcí s rozšířenou působností
(vybrané městské úřady, kterých je kraji Vysočina patnáct),
kde lze rovněž získat uvedený vzor formuláře zápisu a podrobné informace k provádění
TBD.

 Jaroslav Mikyna, odbor
lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 267, e-mail:
mikyna.j@kr-vysocina.cz
 Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Odbor vodního a lesního hospodářství
Upozornění na zánik některých povolení
Upozornění na zánik některých povolení vydaných
podle § 6 odst. 13 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vodovodech a kanalizacích“).
Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace vydané
fyzické osobě, která je vyučena v tříletém učebním oboru
obsahově zaměřeném na vodo-

vody a kanalizace nebo v příbuzném oboru, či povolení
k provozování vodovodu nebo
kanalizace, vydané podnikající
fyzické osobě či právnické osobě, jejichž odpovědný zástupce
je vyučen v tříletém učebním
oboru obsahově zaměřeném na
vodovody a kanalizace nebo
v příbuzném oboru, zaniká
dnem 31. prosince 2011.
Upozorňujeme proto vlastníky a provozovatele vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu, kteří mají v rozhodnutí
k povolení provozování vodo-

vodu nebo kanalizace uvedeného odpovědného zástupce,
jenž je pouze vyučen v tříletém
učebním oboru, na nutnost
změny takového rozhodnutí.
Aby vydané rozhodnutí k provozování tedy nezaniklo ze
zákona, je třeba včas požádat Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství,
o změnu vydaného rozhodnutí, s tím že v žádosti bude uveden nový odpovědný zástupce,
který bude mít potřebné vzdělání ve smyslu ustanovení § 6

odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.
Ten, kdo provozuje vodovod
nebo kanalizaci bez povolení,
se dopouští přestupku či správního deliktu ve smyslu zákona
o vodovodech a kanalizacích.
Podrobnější informace na odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
 Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. 5. 2011 vyhlásilo dva nové
grantové programy z Fondu Vysočiny zaměřené na zvýšení kvality poskytovaných
sociálních služeb prostřednictvím nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“)
a na podporu nakládání s bioodpadem. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových
programů a kontakt na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy
realizovány:
Investujme v sociálních službách 2011 – 2 500 000 Kč – program na podporu nutného investičního vybavení či jeho
modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí, Bc. Olga Tvarůžková, telefon:
564 602 833, e-mail: tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 6. 2011
Bioodpady 2011 – 300 000 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: 15. 7. 2011
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz a www.fondvysociny.cz nebo u Dušana Vichra, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz.

číslo 5/2011

ZPRAVODAJ

strana 3

Kraj Vysočina vyhlašuje první výzvu předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci prioritní
osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu:
1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory:
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání částka pro tuto výzvu:
58 006 650,00 Kč
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, částka pro tuto výzvu:
21 093 000,00 Kč
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
částka pro tuto výzvu: 26 366 000,00 Kč
Vyhlášení výzvy: 			
Datum ukončení výzvy: 		
Datum zahájení příjmu žádostí: 		

20. dubna 2011
10. června 2011
30. května 2011

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. června 2011 do 13.00 hod.
Úplný text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti, Příručka pro žadatele a ostatní dokumenty jsou ke stažení na www.vysocina-finance.cz ˃ Finanční zdroje z EU ˃ OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost ˃ Aktivní výzvy nebo na www.msmt.
cz. Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím
e-mailu opvk@kr-vysocina.cz či osobně po telefonické domluvě s
kontaktními osobami:
 Michala Pechová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 547, e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz
 Lucie Havlíčková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 540, e-mail: havlickova.l@kr-vysocina.cz
 Tereza Křížová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 539, e-mail: krizova.tereza@kr-vysocina.cz
 Vendula Hanzalová, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 552, e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz

Zlatá jeřabina: Veřejnost rozhodla o vítězství koncertu Carl Orff
– Carmina Burana a ocenila opravu farní stodoly v Osové Bítýšce
Více než šest tisíc respondentů rozhodlo svými hlasy o rozdělení cen
Zlaté jeřabiny – Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010.
Veřejnost letos ocenila pořadatele
koncertu k 30. výročí dětského sboru Kvítek z Libice nad Doubravou v kategorii Kulturní aktivita. Ve druhé kategorii Péče o kulturní dědictví hlasující
jednoznačně preferovali obnovy farních a kostelních památek. Nejvíce hlasů do ukončení hlasování přišlo pro opravu
a využití farní stodoly v Osové Bítýšce.
Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina 2010 v kategoriích:
Kulturní aktivita
1. Carl Orff – Carmina Burana – koncert ke 30. výročí dětského
sboru Kvítek, Libice nad Doubravou
2. Brouk v hlavě – divadelní inscenace, Rynárec
3. Otevřeno Jimramov – multižánrový festival, Jimramov
Péče o kulturní dědictví
1. Oprava a využití farní stodoly v Osové Bítýšce
2. Obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Rouchovanech
3. Obnova fasády domu č. p. 72 v Nerudově ulici, Třešť

V každé kategorii si zástupci vítězných počinů rozdělí 60 tisíc korun. Šeky na konkrétní částky předá vedení kraje Vysočina přímo
oceněným na slavnostním večeru Zlaté jeřabiny, který je naplánován na 19. května 2011 v Horáckém divadle v Jihlavě.
Do obdobné přeshraniční soutěže, již pořádá partnerský region
Dolní Rakousko za Vysočinu, postupují:
Kategorie Kulturní aktivita: Open air koncert Mahler GALA
v Kalištích a Dřevořezání – tradiční setkání řezbářů v Třešti
Kategorie Péče o kulturní dědictví: Obnova zámku v Jamném
a Záchrana souboru budov chudobince (Hotel Joseph 1699) v Třebíči
O těchto nominacích rozhodoval odborný pracovní tým. U jednotlivých projektů se hodnotila především jejich kvalita a dopad
na kulturní život v kraji, dále pak originalita, udržitelnost a zapojení občanů v rámci projektu.
 Iva Doležalová, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
telefon: 564 602 260, e-mail: dolezalova.i@kr-vysocina.cz
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Vysočina stojí před změnou názvu na Kraj Vysočina

Vysočina jako správní region
ještě letos změní svůj název
na Kraj Vysočina. Tato změna
má na základě podnětu kraje
Vysočina, respektive krajského zastupitelstva, odstranit
potíže kraje s používáním názvu při komunikaci s úřady
veřejné správy a při uzavírání
smluv. Novela ústavního zá-

kona o vyšších územních samosprávných celcích, kterou
tento týden schválil Senát,
čeká nyní už pouze na podpis
prezidenta.
„Změna ulehčí komunikaci
a dá jméno kraje do souladu s praktickým užíváním,“
odůvodňuje krajskou snahu
o změnu předseda Legislativního výboru Zastupitelstva
kraje Vysočina Drahoslav Oulehla. Kraj má už nyní název
Kraj Vysočina na razítkách,

na logu i všech písemnostech.
Finanční dopad změny spojení v názvu samosprávného celku proto nebude velký.
„Podle našich propočtů by
částka spojená s kosmetickými změnami v sousloví neměla přesáhnout 40 tisíc korun,“
uvedl již dříve hejtman kraje
Vysočina Jiří Běhounek.
Vysočina jako jediný z českých a moravských regionů
neměl v názvu slovo „kraj“.
Problematické bylo oficiál-

ní pojmenování orgánů kraje,
tedy hejtmana, zastupitelstva,
rady i krajského úřadu. Název
kraje lze snadno zaměnit s názvy řady firem a obchodních
značek. Potíže s názvem kraje
jsou podle autorů novely i při
posílání zpráv do datových
schránek.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
tisk@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Údržba veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
podél silnic II. a III. tříd
Údržba travních porostů podél
silnic v obcích kraje Vysočina
je krajem Vysočina tradičně
podporována i v letošním roce.
V letech minulých to bylo formou dotací poskytovaných podle Zásad Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí

kraje Vysočina č. 03/08 (dále
jen „zásady“). Jmenované zásady byly dne 22. 3. 2011 na
jednání Zastupitelstva kraje
Vysočina zrušeny usnesením
č. 0090/02/2011/ZK a nahrazeny novými Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování
darů na údržbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kra-

je Vysočina č. 07/11 (dále jen
„pravidla“). Pravidla pro poskytování darů byla schválena usnesením č. 0381/09/2011/
RK dne 8. 3. 2011 na jednání Rady kraje. Žádáme obce,
aby při svém zájmu o podporu na údržbu zeleně podle
těchto pravidel postupovaly.
Pravidla jsou zveřejněna na in-

ternetových stránkách kraje
Vysočina: www.kr-vysocina.cz
> Doprava > Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního
hospodářství. Bližší informace
vám podá
 Dana Ptáčková, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
ptackova.d@kr-vysocina.cz

Nedostatky zjištěné v hospodaření příspěvkových organizací kraje
Dne 29. března 2011 projednala Rada kraje Vysočina zprávu
odboru kontroly krajského úřadu o následných veřejnosprávních kontrolách provedených
v roce 2010. Součástí zprávy
byla také informace o výsledcích kontrol hospodaření příspěvkových organizací kraje.
Kontrolní pracovníci oddělení
veřejnosprávní kontroly krajského úřadu vykonali v průběhu
roku 2010 celkem 36 následných kontrol hospodaření
příspěvkových organizací v resortech školství, zdravotnictví,
sociální péče a kultury. Kontroly byly zaměřeny nejen na standardní ověřování dodržování
právních předpisů (např. záko-

na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a dalších souvisejících účetních předpisů,
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě) a pokynů zřizovatele,
ale také ve větší míře než v minulosti na rizika v hospodaření organizací a na efektivnost,
účelnost, a zejména hospodárnost jejich činností.
Shrnutí všech nedostatků zjištěných při následných finančních kontrolách hospodaření
příspěvkových organizací kraje je zveřejněno na internetových stránkách kraje Vysočina
˃ Servis pro příspěvkové orga-

nizace nebo Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského
úřadu > Odbor kontroly.
Zjištěné nedostatky jsou rozděleny do dvou částí. První část
uvádí rekapitulaci finančních,
provozních, právních a dalších
rizik v hospodaření organizací
s veřejnými prostředky i konkrétní příklady nehospodárností, které jsou často způsobeny
neexistencí kritérií pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné
správy, jak to stanovuje zákon
o finanční kontrole ve veřejné
správě. Druhá část přehledu nedostatků shrnuje zjištěné chyby a nedostatky v hospodaření
podle stupně jejich závažnosti

a dopadu na stavy majetku vykazované v účetních závěrkách
nebo vlivu na výsledek hospodaření příspěvkových organizací.
Na základě zjištěných nedostatků jsou ředitelé příspěvkových organizací povinni
v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě přijímat opatření k jejich
odstranění a písemně o nich
informovat krajský úřad. Jednotlivé odbory krajského úřadu
jsou oprávněny následně kontrolovat plnění těchto opatření.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina má v Bruselu novou adresu
Kancelář kraje Vysočina v Bruselu sídlí od 1. dubna 2011 na
nové adrese Rue du Commerce
20/22 v blízkosti všem evropským institucím. Zástupkyně
kraje Vysočina v Bruselu doporučila změnu sídla poté, co
se na původní adrese v sousedství Českého zastoupení v Bruselu prudce zvýšilo nájemné.
„V souvislosti s rozpočtovými
škrty a navýšením nájmu od
nového roku byla tato změna
nezbytná. Kraj Vysočina bude

nyní sídlit na stejné adrese jako
bruselské zastoupení partnerského regionu kraje Vysočina
Dolní Rakousko,“ uvedla současná zástupkyně kraje v Bruselu Martina Tomšů. Kraj si od
nové kanceláře slibuje zejména
bližší spolupráci s rakouským
partnerem.
Kancelář
kraje
Vysočina
v Bruselu byla slavnostně otevřena již v říjnu 2007, a to
v souvislosti se zvyšujícím se
významem regionální politi-

ky EU a stoupající rolí regionů
v procesu evropské integrace.
Od té doby se podařilo navázat
řadu významných kontaktů,
prezentovat Vysočinu na mnoha kulturních akcích a zúčastnit se několika mezinárodních
projektů. Kancelář Vysočiny
v Bruselu není určena pouze
potřebám krajské samosprávy,
ale je k dispozici také různým
dalším subjektům z Vysočiny
– obcím, městům, sdružením
obcí, školským, kulturním,

zdravotnickým a dalším veřejným organizacím, subjektům
z neziskové sféry nebo zájmovým sdružením. Základní
servis poskytuje i podnikatelským subjektům, v případě, že
o něj požádají.
 Martina Tomšů, zástupce
kraje Vysočina v Bruselu
telefon: 564 602 367, e-mail:
tomsu.m@kr-vysocina.cz

Ukončení zápisů dětí do cestovních dokladů rodičů
V důsledku novely zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebude možno
od 1. 7. 2011 provádět zápisy

dětí do cestovních dokladů rodičů. Rodiče, kteří budou chtít
své dítě mladší 10 let do cestovního dokladu zapsat, tak mohou
učinit nejpozději do 30. 6. 2011.
Dítě, které bylo do cestovního
dokladu rodiče zapsáno přede

dnem 1. 7. 2011, však smí překročit hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem,
v jehož dokladu je zapsáno, nejpozději do 26. 6. 2012. Tímto
dnem zápis dítěte v cestovním
dokladu pozbývá platnosti.

Cestovní doklad rodiče zůstává
i nadále platný.
 David Marek, oddělení
ostatních správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail:
marek.d@kr-vysocina.cz

Bioodpad jako využitelná složka komunálních odpadů
Biologicky rozložitelný odpad vzniká v domácnostech při zpracování potravin a přípravě jídla a dále z údržby zahrad a veřejné zeleně. Ve směsném komunálním odpadu tvoří až 1/3 objemu odpadu.
V současné době je právě bioodpad jedním z největších problémů
odpadového hospodářství, protože se většinou ukládá na skládky,
kde zabírá místo, bez užitku se rozkládá a přispívá ke znečišťování životní prostředí i skleníkovému efektu. Naproti tomu vytříděný
bioodpad lze využít ke kompostování, a tím návratu živin do půdy
nebo zpracování v bioplynových stanicích na teplo a elektrickou
energii. Širší zapojení obyvatel kraje Vysočina do systému třídění
bioodpadu povede ke snížení množství biologicky rozložitelných
odpadů ukládaných na skládky. Děkujeme, že třídíte!
Názor osobnosti:
Bioodpad je zdrojem živin, organické hmoty a energie – je živým
materiálem, proto se nedá skladovat, je nutné jej správně a kontrolovaně zpracovat a využít. Jeho kvalita, která je dána místem jeho
vzniku a úrovní třídění, podmiňuje volbu technologie.
Prvním krokem ke snížení bioodpadu na skládkách a na černých
skládkách je prevence vzniku bioodpadu. To znamená, že se ten-

to materiál nestane odpadem, ale je využit v místě vniku v rámci
domovního nebo komunitního kompostování. Tímto způsobem ale
nemusí být vyřešen veškerý bioodpad vznikající v obci. Zavedením
systému třídění, sběru a zpracování vzniká potřeba centrálních zařízení na zpracování bioodpadu.
Správně vedeným procesem zpracování bioodpadu vznikají produkty, které se vrací zpět do koloběhu živin a energie v přírodě.
Bioodpad tak přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů a k ochraně životního prostředí. Jedním příkladem za komplex významu
kompostu je návrat organické hmoty do půdy, zlepšení fyzikálních
vlastností půdy, a tím omezení eroze půdy a snížení rizik záplav.
Ochrana půdy, vzduchu i vody odkloněním bioodpadu ze skládek
je celospolečenským úkolem a třídění bioodpadu by mělo být prioritou a samozřejmostí.
 Květuše Hejátková, Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. Náměšť n. O.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Nemoci z povolání
V částce 42/2011 Sbírky zákonů vydané dne 27. 4. 2011 bylo
pod č. 114 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanovuje seznam nemocí
z povolání.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

Krajské normativy
V částce 41/2011 Sbírky zákonů vydané dne 26. 4. 2011 byla
pod č. 110 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2011.
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Zájmové vzdělávání
V částce 41/2011 Sbírky zákonů vydané dne 26. 4. 2011 byla
pod č. 109 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 8. 2011.
Návykové látky
V částce 40/2011 Sbírky zákonů vydané dne 22. 4. 2011 byl pod
č. 106 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Hodnocení stavu útvarů povrchových vod
V částce 37/2011 Sbírky zákonů vydané dne 15. 4. 2011 byla pod
č. 98 publikována vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů
povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových
vod.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Rostlinná výroba na Vysočině v roce 2010
Charakter zemědělské produkce na Vysočině je ovlivněn specifickou kombinací faktorů. Vedle přírodních podmínek je to
také dlouhodobé působení lidské činnosti, díky čemuž v kraji
dominuje živočišná produkce. Rostlinná produkce se pak využívá především jako krmivo a přímo pro potravinářství se ve větší
míře pěstují pouze brambory.
Za intenzivní se na Vysočině dá považovat pěstování obilí, jehož osetá plocha pokrývá téměř polovinu zdejší orné půdy. Je to
také desetina rozlohy veškerého obilí pěstovaného u nás. Pěstování jednotlivých druhů obilovin je hodně nevyrovnané, nejvíce
se pěstuje pšenice ozimá a ječmen jarní, naopak například kukuřice na zrno se zde pěstuje pouze okrajově.
Velký význam z hlediska oseté plochy má také řepka a kukuřice na zeleno a siláž.

Brambory se na Vysočině sice pěstují na relativně malé ploše,
ale i tak je to téměř třetina plochy vymezené pro tuto plodinu
u nás, a Vysočina je tak i přes výrazný pokles rozlohy pro pěstování v posledních letech právem považována za bramborářskou oblast.
V posledních letech dochází k poklesu rozlohy plochy pro pěstování plodin určených pro potravinářství, a naopak na významu
získávají plodiny s energetickým nebo průmyslovým využitím
(řepka – pohonné hmoty, kukuřice na zeleno – bioplynové stanice).
Co se týká celkové sklizně, má jen několik plodin z Vysočiny celorepublikový význam. Na Vysočině se produkuje více
než třetina již zmiňovaných brambor a také pětina produkce žita.

Osetá plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin na Vysočině v roce 2010
Plodina
Obiloviny
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Žito
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Triticale
Kukuřice na zrno
Luskoviny
Brambory
Řepka
Kukuřice na zeleno a siláž

Plocha v hektarech
index v %
podíl
Vysočina
2010/2009
na ČR v %
148 142
66 457
3 889
5 924
12 426
42 736
8 031
4 806
3 158
3 937
7 062
39 694
28 809

96,4
95,1
158,7
87,2
101,0
80,1
113,7
94,7
70,9
76,5
94,5
103,9
104,8

10,1
8,5
8,1
19,6
11,3
15,3
15,4
10,5
3,1
12,6
31,9
10,8
16,1

Vysočina
610 140
312 114
12 442
23 972
54 118
148 396
21 709
17 599
18 892
6 462
194 592
112 472
935 518

Sklizeň v tunách
index v %
2010/2009

podíl
na ČR v %

89,9
92,8
170,3
85,0
94,4
69,2
90,6
86,8
55,0
72,9
91,9
95,7
92,2

8,9
7,8
7,4
20,3
10,9
13,6
15,7
10,3
2,7
11,1
34,9
10,8
15,9

Pozn.: Do brambor nejsou zahrnuty brambory rané a sadbové.
Pramen: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2010, ČSÚ Praha, 2011
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr-vysocina.cz

číslo 5/2011

ZPRAVODAJ

strana 7

Řešení krizové situace prostřednictvím krizových štábů kraje a obcí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících statích, které se zabývaly
organizací, zákonnými normami krizového řízení a popisem integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), mohou hejtmani krajů a starostové obcí (předsedové krizových štábů) využívat
při koordinaci záchranných a likvidačních prací krizový štáb
(dále jen „KŠ“). Je to jejich pracovní orgán, pokud budou koordinovat záchranné a likvidační práce po mimořádné události, nebo
provádět krizová opatření při vyhlášeném krizovém stavu. Na
úrovni vlády ČR je ustanoven Ústřední krizový štáb.
Krizový štáb se sice svolává při řešení mimořádné události nebo
krizové situace, ale jeho členové jsou předem jmenováni předsedou krizového štábu. Krizový štáb plní dvě funkce:
zajišťuje nepřetržitou práci, pokud to koordinace záchranných
a likvidačních prací vyžaduje
projednává na svém zasedání zásadní postupy na úrovni strategického řízení při mimořádné události a navrhuje hejtmanovi kraje nebo starostovi obce postup nebo doporučení k řešení
vzniklé situace
Svolání krizových štábů na pokyn předsedy KŠ provádí Krajské operační a informační střediska Hasičského záchranného
sboru kraje (dále jen „KOPIS“), které je umístěno v Jihlavě.
Proto je nutno, aby KOPIS vlastnilo aktualizované údaje o složení krizového štábu kraje a obcí a údaje pro vyrozumění. Kraj
Vysočina využívá databázi elektronického portálu územních samospráv (ePUSA), ve kterém jsou uvedeny kontakty na všechny samosprávné úřady v ČR. Pro obce s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“) v kraji Vysočina je v systému ePUSA vytvořena zvlášť podskupina Krizové řízení, ve které jsou uvedeny informace o složení krizových štábů ORP a povodňových komisí
včetně kontaktů na jednotlivé členy. Jak již jsem uvedl v předcházejícím článku, který se zabýval zákonnou odpovědností starosty
obce v oblasti krizového řízení, starosta obce odpovídá za zajištění připravenosti obce k řešení krizových situací, za údržbu
a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek
krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. Je velmi důležité, aby jakékoliv změny kontaktů na obecních úřadech všech
stupňů byly aktualizována v databázi ePUSA (www.epusa.cz).
V případě dotazů k systému ePUSA kontaktujte odbor informatiky KrÚ, Táňa Mrázková, tel.: 564 602 104, e-mail: mrazkova.t@
kr-vysocina.cz.
Struktura složení KŠ je stanovena
nařízením vlády
č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst.8 a § 28 odst.5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů
(krizový zákon) a jejich činnost je podrobněji popsána ve Směrnici Ministerstva vnitra č. j: PO-365/IZS-2004 ze dne 8. října 2004,
kterou se stanovují jednotná pravidla organizačního uspořádání
krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení
dokumentace a některé další podrobnosti.
Krizový štáb kraje Vysočina byl ustanoven usnesením bezpečnostní rady kraje dne 26. 2. 2002. V jeho čele stojí hejtman kraje a jeho členové jsou členové bezpečnostní rady kraje, zástupci
složek IZS a další oborníci s ohledem na druh řešení mimořádné
události nebo krizové situace a pracovníci krajského úřadu. Právě
při sestavování KŠ je nutno mít na zřeteli možnosti vzniku mimořádných událostí na území kraje či obce a dle toho řešit personální obsazení odborníky. Jednání KŠ se řídí schváleným jednacím
řádem a zpracovanou dokumentací. Z uvedeného vyplývá ta skutečnost, že při vzniku mimořádné události, kdy předseda krizo-

vého štábu rozhodne o jeho svolání, není nutno svolávat všechny
členy. Ve většině případů jsou svoláni členové bezpečnostní rady
a vybraní členové – odborníci dle vzniklé situace. Tuto filozofii
potvrdilo i úspěšné řešení mimořádně rozsáhlé dopravní nehody
na dálnici D1 dne 20. 3. 2008 členy Krizového štábu kraje Vysočina. Za účelem plnění úkolů krizového řízení zřizuje krajský úřad
pracoviště krizového řízení.
Krizové štáby ORP (ve smyslu § 24b zákona č. 240/2000 Sb.),
jejich složení a určení je obdobné jako u krajů. V čele KŠ stojí
starosta obce. Základní úkol KŠ obce je opět shodný s krajem, a
to nepřetržité zabezpečování pracovního, poradního a informačního servisu pro rozhodování předsedy krizového štábu při krizových stavech, nebo rozhodne-li se předseda krizového štábu k
jeho využití při koordinaci záchranných a likvidačních prací.
Starostové ostatních obcí mohou zřídit své krizové štáby s ohledem na potenciální nebezpečí reálně existující nebo ohrožující
území obce. Jedná se například o obce, které mohou být ohroženy
průmyslovými provozy s uloženými škodlivinami, obce v zóně
havarijního plánování JE Dukovany, obce jejichž území je ohroženo povodňovými stavy atd. S charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení seznamuje obce na jejich žádost hasičský záchranný sbor kraje.
Počet a dobu zasedání krizového štábu volí jeho předseda podle
potřeby. Na zasedání se hodnotí daná situace, navrhují se řešení
a přijímají rozhodnutí k jejich uskutečnění.
ORP mají významné kompetence v oblasti krizového řízení, a to
hlavně v tom smyslu, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují připravenost svého správního obvodu na mimořádné události, řešení krizových situací, provádění záchranných
a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Za účelem plnění
úkolů krizového řízení zřizuje obecní úřad ORP pracoviště krizového řízení.
Zásady komunikace v krizovém řízení jsou stanoveny tak, že pro
obce je prvotním partnerem obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací v případě, že nestačí vlastními silami a prostředky
čelit následkům mimořádné události. Následně obec s rozšířenou
působností v obdobném případě vyžaduje pomoc prostřednictvím
KOPIS HZS na kraji
V sérii článků, které popisovaly problematiku krizového řízení,
jsem shrnul základní právní normy a zásady činnosti v této oblasti. Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly
zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Naopak stále více přibývá ať již přírodních jevů (živelních
pohrom) nebo jevů vyvolaných činností člověka, které vyžadují
řešení situace činností IZS či s pomocí krizové legislativy se zapojením krizových štábů všech stupňů. Z minulosti si vybavíme
povodně 2002 a 2006 a destrukce mostů, poruchu vodního díla
Mostiště, sněhové přívaly v roce 2006, větrný orkán Kirill 2007
nebo hromadnou dopravní havárii na dálnici D1 v roce 2008.
Proto ustanovené a připravené orgány krizového řízení mohou
v případě nutnosti svojí činností značně zmírnit nebo odvrátit následky mimořádných událostí či krizových situací, a tím ochránit
majetek a životy spoluobčanů.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

číslo 5/2011

ZPRAVODAJ

strana 8

