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Doporučení ke kontrole dopravního značení
na místních komunikacích
Kontroly dopravního značení
na všech silnicích kraje Vysočina provádí pracovníci Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny plánovitě minimálně jednou každý měsíc. I přesto nechal náměstek hejtmana
kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl v závěru
července preventivně a cíleně zkontrolovat všechny železniční přejezdy na silnicích
druhých a třetích tříd. Na
všechny zjištěné drobné nedostatky byla schopna Krajská správa a údržba silnic
Vysočina ihned standardně
reagovat a sjednat nápravu,
v některých případech budou upozorněni také vlastníci železniční infrastruktury
a bude požadována náprava.

Nejčastějším problémem na
Vysočině není absence správných značek, nebo dokonce
jejich skrytí v neposečených
porostech. Toto ohrožení kontroly po celém regionu vyvrátily. Problémem do budoucna by
ale podle pracovníků krajské
správy a údržby silnic mohl
být stále se rozšiřující vandalismus – nejčastěji zasprejování
dopravní značky.
Kraj k této preventivní kontrole přistoupil v souvislosti se
zvýšenou nehodovostí na železničních přejezdech. Nařídil
proto mimořádné kontroly na
přejezdech na silnicích patřících kraji. Náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a silničního
hospodářství Libor Joukl doporučuje obcím i městům po-

dobně preventivně jako kraj
zkontrolovat viditelnost, respektive označení železničních
přejezdů, a případné nedostatky neprodleně odstranit nebo
je nahlásit k plnění Správě železniční a dopravní cesty.
Na silnicích v majetku kraje
Vysočina je 141 železničních
přejezdů, 49 na silnicích druhé
a 92 na komunikacích třetí třídy. Většina přejezdů, často zabezpečených jen výstražnými
kříži, je na místních, případně
účelových komunikacích ostatních vlastníků.
 Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 237, e-mail:
bartos.p@kr-vysocina.cz

Dotace na realizaci ICT Standardu – 2. kolo
předkládání žádostí končí s prázdninami
Rada kraje Vysočina schválila v červnu 2011 výsledky prvního kola předkládání
žádostí o dotace na realizaci
ICT Standardu vybavení v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina. V případě, že
žádost nebyla v prvním kole
schválena, je možné předložit
aktualizované podání do kola
druhého. Uzávěrka druhého
kola je 30. srpna 2011.
„Výzva pro druhé kolo je opět
zveřejněna na webových stránkách odboru informatiky spolu s elektronickým formulářem
žádosti. Vyhlášení druhého kola
bylo podmíněno finančním zůstatkem z kola prvního – nyní je
k dispozici cca 2 260 000 Kč,“
uvedl radní Kraje Vysočina
pro oblast informatiky Zdeněk Ryšavý. Podpořeny budou
opět čtyři podtituly – Bezpečnost ICT, Virtualizace serverů,
Zálohování dat a Virtualizace

desktopů. Mezi přijatelné výdaje patří například primární výstavba telekomunikačních sítí,
poplatky za pronájem, provoz,
support nebo údržbu bezpečnostního SW a HW, nákup HW
a SW souvisejícího s projektem,
který neplní přímo bezpečnostní/archivační/virtualizační roli,
vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti nebo archivace dat, nákup, vývoj a nasazení
bezpečnostního SW/HW nebo
virtualizačního řešení, disková pole, archivační a zálohovací SW a HW, virtualizační SW
apod. (kompletní výčet je uveden ve výzvě).
Výzva pro druhé kolo není
zcela identická s výzvou pro
kolo první; je třeba si pozorně prostudovat aktuální podmínky předkládání žádostí
– žadatelé nebudou vyzývání
k doplnění chybějících údajů,
dokládání chybějících náleži-

tostí po uzávěrce programu také
nebude možné. Žádosti budou
opět předkládány prostřednictvím elektronického formuláře.
Uzávěrka druhého kola je
30. srpna 2011.
Poznámka: Výsledky prvního
kola dotačního řízení jsou zveřejněny na webu odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/
it ˃ Rozvoj ICT v organizacích
zřizovaných Krajem Vysočina.
Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat:
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz (administrativní část)
 Radek Brychta, odbor informatiky
telefon: 564 602 322, e-mail:
brychta.r@kr-vysocina.cz, (odborné konzultace - technologie
atd., aplikace eKraj)

OBSAH
(výběr)

Výroční zpráva kraje Vysočina pro rok 2010
str. 2
Naděje dožití na Vysočině se
prodlužuje
str. 2
Deset obcí z Vysočiny získalo
plaketu za péči o válečné
hroby
str. 3
Vysočina má novou sérii
brožur kulturních památek
a přírodních zajímavostí
		
str. 3
Mezinárodní autobusová linka
do Telče
str. 4
Projekt Vysočiny zabezpečí
služby sociální prevence
do roku 2013
str. 5
Vyhlášení Vesnice Vysočiny
2011
str. 7
Za kulturou na Vysočině
výhodněji, a to se Společnou
vstupenkou
str. 7
Dotace Kraje Vysočina
– spuštěn nový veřejný portál		
str. 8

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@email.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru.
NEPRODEJNÉ

číslo 8/2011

strana 2

ZPRAVODAJ

Výroční zpráva kraje Vysočina pro rok 2010
Kraj Vysočina v tomto týdnu zveřejnil na svých internetových stránkách Výroční
zprávu kraje Vysočina za rok
2010. V pořadí již pátý exemplář kraj vydává pouze v elektronické podobě. „Vycházíme
vstříc velké skupině uživatelů
internetu a zároveň se chováme hospodárně. Další výhodou
elektronické podoby je rychlost, s jakou můžeme informace
s veřejností sdílet,“ řekl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského
úřadu. V jednadvaceti kapitolách se čtenář může seznámit

s aktivitami krajské samosprávy i úřadu za dvanáct uplynulých měsíců loňského roku.
Výroční zpráva je zpracována obdobným způsobem jako
v předchozích letech. V jednadvaceti specializovaných kapitolách jsou čtenáři nabízeny
praktické informace o fungování krajských institucí – nemocnic, Krajské správy a údržby
silnic nebo kulturních organizací, samostatná kapitola je věnována například zemědělství
a lesnictví, krajskému úřadu
nebo Fondu Vysočiny. Prezen-

továny jsou nejen viditelné, veřejností sledované aktivity, ale
i záměry dlouhodobého charakteru, kdy výsledek není věcí
řízení v jednom kalendářním
roce – například přípravy a realizace strategií apod.
Krajskou výroční zprávu za rok
2010 obdrží hejtmani z ostatních krajů i starostové obcí
na území kraje Vysočina prostřednictvím internetové pošty,
informováni budou i zástupci zahraničních partnerských
regionů, zástupci všech krajských institucí v regionu, zhru-

ba stovka knihoven, vysoké
školy, největší firmy v regionu,
krajské příspěvkové organizace
a další. Veřejnost má možnost
se s výsledky práce krajské samosprávy a krajského úřadu
shrnuté do výroční zprávy seznámit na webových stránkách
pod odkazem: www.kr-vysocina.cz/vyrocni-zpravy.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
tisk@kr-vysocina.cz

Naděje dožití na Vysočině se prodlužuje
Hodnota ukazatele naděje dožití nám říká informaci o průměrném věku člověka při
úmrtí. Někdy též bývá nazý-

vána jako střední délka života. Ukazatel bývá zpracováván
v pravidelných intervalech
a vychází z úmrtnostních tabu-

lek. Údaje se počítají pro jednotlivé roky věku a také pro
jednotlivá pohlaví zvlášť, jelikož ženy se dožívají průměr-

Obr. 1: Naděje dožití při narození v kraji Vysočina a ČR v období 1992 až 2010

Zdroj dat (pro oba grafy): Úmrtnostní tabulky za ČR a kraje, ČSÚ Praha, 2011.
Obr. 2: Naděje dožití při narození v kraji Vysočina a ČR v období 1992 až 2010

ně vyššího věku než muži. Do
průměrného věku člověka při
úmrtí se promítají nejrůznější
aspekty života od stavu životního prostředí, zdravotní péče,
potravin až po celkový životní
styl.
Naděje dožití se u nás prodlužuje už od devadesátých let: její
vývoj za obě pohlaví na Vysočině a v České republice zobrazuje obrázek číslo 1. Z grafu je
zřejmé, že na Vysočině byla naděje dožití vždy mírně nad průměrem ČR a celkově se za celé
období na Vysočině prodloužila u žen o 5,2 roků, u mužů pak
o 5,6 roků.
Určité rozdíly a tendence lze
pozorovat pří porovnání naděje dožití v krajích ČR. Na
konci pomyslného řebříčku
se umístil kraj Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský,
tedy kraje s nejhorším stavem
životního prostředí u nás. Naopak je naděje dožití nejdelší
v Praze a na Vysočině.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail:
molak.m@kr-vysocina.cz
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Deset obcí z Vysočiny získalo plaketu
za péči o válečné hroby
Letošní ocenění za péči o válečné hroby získalo deset obcí
a jedna soukromá osoba na návrh obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Poděkování v podobě plakety za Péči o válečné hroby v roce 2001
v Kraji Vysočina předal zástupce Ministerstva obrany Imrich
Vetrák. Předávání se uskutečnilo v pondělí dne 18. 7. 2011 na
slavnostním vyhlášení Vesnice roku Vysočiny.
■ Město Počátky – za péči o válečné hroby obětem I. a II. světové války
■ Obec Leština u Světlé – za péči o válečné hroby obětem I. světové války
■ Obec Sázavka – za péči o válečné hroby obětem I. a II. světové války
■ Město Světlá nad Sázavou, místní část Dolní Březinka – za
péči o válečné hroby obětem napoleonských válek
■ Obec Horní Paseka – za péči o válečné hroby obětem II. světové války (umístěné v Zahrádce)
■ Obec Kožlí – za péči o válečné hroby obětem II. světové války
■ Obec Horní Újezd – za péči o válečné hroby obětem I. a II. světové války
■ Obec Stropešín – za péči o válečné hroby obětem I. a II. světové války

■ Městys Stařeč – za péči o válečné hroby obětem I. a II. světové války
■ Obec Kožichovice – za péči o válečné hroby obětem I. světové války
■ Jaroslava Váchová – za aktivní kooperaci péče o válečné hroby v kraji Vysočina
Minulý rok bylo toto ocenění poprvé uděleno v rámci kraje celkem čtrnáctkrát. Péči o válečné hroby, do které spadá úprava,
ochrana, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů,
upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech.
V kraji Vysočina se nachází kolem 1 700 válečných hrobů a pietních míst. Ne o všechny je ovšem adekvátně postaráno. A to
i přesto, že pomníky mají nejen historickou, ale také uměleckou
hodnotu. Celá Česká republika se proto zavázala, že bude pečovat o válečné hroby bez ohledu na uniformu nebo frontu, na níž
padlí vojáci bojovali.
 Jaroslava Váchová, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 186, e-mail: vachova.j@kr-vysocina.cz.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Vysočina má novou sérii brožur kulturních památek a přírodních
zajímavostí. S projektem pomohla Evropa.
Nová turistická sezóna nabídla na Vysočině kromě osvědčených cílů výletů, festivalů a rozšířených nabídek hradů a zámků i sadu 39 informačních brožurek zaměřených
na slohová období, typy kulturních památek i přírodních
zajímavostí a regiony, doplněných přehlednou mapkou
a rovněž řadu trhacích map jednotlivých regionů kraje.
Projekt za 4,4 miliónu Kč nabízí celkem 240 tisíc výtisků
brožur, 468 tisíc listů trhacích map i nové webové stránky
www.dedictvivysociny.cz.
Cílem projektu s názvem Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny bylo vytvořit ucelenou prezentaci kulturního a přírodního potenciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím posílit
konkurenční pozici Kraje Vysočina jako turistické destinace
v oblasti cestovního ruchu ČR. Celkové náklady projektu realizovaného v rámci výzvy Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, činí 4,4 miliónu Kč, z toho 85 % bude uhrazeno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
7,5 % tvoří příspěvek z národních veřejných zdrojů a zbývajících 7,5 % představuje spolufinancování kraje.

Nyní již přístupné prezentační stránky www.dedictvivysociny.cz obsahují veškeré informace, které byly pro projekt shromážděny. Brožury jsou pak výtahem toho nejzajímavějšího.
Kromě brožurek byly navíc vydány i trhací mapy jednotlivých
regionů kraje obsahující přehled kulturních objektů a přírodních lokalit nacházejících se v dané oblasti. Ocení je především návštěvníci Vysočiny, kteří rádi putují po přírodních
a kulturních zajímavostech. Publikace budou k dostání zejména v informačních centrech a rovněž v různých kulturních institucích po celé Vysočině.
Část nové edice tiskovin je z důvodu maximálního využití přeložena i do angličtiny a němčiny. Tak mohou být nabízeny nejenom zahraničním návštěvníkům, ale rovněž i na různých
zahraničních akcích – veletrzích cestovního ruchu či pro aktivity bruselského zastoupení Kraje Vysočina.
 Alena Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 410, e-mail: prokesova.a@kr-vysocina.cz
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy v I. pololetí 2011
V průběhu I. pololetí 2011
poskytl Krajský úřad Kraje Vysočina podle zákona
č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon
o náhradách škod), náhradu
škody celkem 35 žadatelům
v částce 1 780 476,75 Kč.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody
způsobené vydrou říční 24 ža-

datelům ve výši 761 823 Kč,
škody způsobené kormoránem velkým byly vyplaceny
jedenácti žadatelům v částce 1 018 653,75 Kč. Náhrada
škody byla poskytnuta všem
žadatelům.
Bližší informace k počtu
všech vyplácených náhrad
škod způsobených na rybách
vydrou říční a kormoránem
velkým od 1. 1. 2003 do 30. 6.
2011 a dále postup při vyřizo-

vání žádosti o náhradu škody jsou k dispozici na adrese
www.kr-vysocina.cz ˃ Téma
˃ Životní prostředí ˃ Příroda
a dále v sekci Téma ˃ Analytické a statistické služby
˃ Dotace v rámci státní správy.
Celková výše škody a počet
žadatelů se zde liší, protože
na první uvedené adrese jsou
uvedeni všichni, a to i neúspěšní žadatelé, a rovněž jsou

zde uvedeny náhrady škod,
jež nezasahovaly do rozpočtu
kraje (tzv. průtoky). Na druhé
adrese jsou v tabulce uvedeni
pouze úspěšní žadatelé a pouze náhrady škody, které zasahovaly do rozpočtu kraje.
 Martina Kratochvílová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 503, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Mezinárodní autobusová linka do Telče
Od letošního podzimu začne
fungovat mezinárodní autobusová linka na trase Raabs an der
Thaya – Dobersberg – Slavonice
– Dačice – Telč. Tak zní dohoda mezi Vysočinou, Jihočeským
krajem a Dolním Rakouskem,
které ji bude financovat minimálně do poloviny roku 2014. Tři
páry spojů budou jezdit celoročně v pátek, v sobotu a v neděli.

Cykloturisté jistě ocení možnost přepravy bicyklů. V případě, že po lince bude dostatečná
poptávka, je Dolní Rakousko
ochotno zajistit její financování
až do roku 2016. Regiony uvažují i o možnosti využít na spolufinancování linky a doprovodných
propagačních aktivit zdroje Evropské unie.
Cestující budou moci využít

přestup na navazující linku Dobersberg – Waidhofen an der
Thaya – Schwarzenau (možnost přestupu na vlak do Vídně) – Zwettl.
Jde o kompromisní řešení problému obnovy trati Slavonice–Fratres–Waidhofen, která
je v současné době hodnocena
jako ekonomicky neefektivní.
Dolní Rakousko se rozhodlo

prozatím zakonzervovat drážní
těleso tím, že na něm v úseku
Dobersberg–Slavonice vybuduje cyklostezku. Tento záměr
podpořily všechny dotčené
obce v Dolním Rakousku.
 Radek Handa, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 724 650 228 e-mail:
handa.r@kr-vysocina.cz

Přečetli jsme za vás
Provozování interaktivních
videoloterijních terminálů
V částce 71/2010 Sbírky zákonů vydané dne 15. 7. 2011
byl pod č. 202 publikován nález Ústavního soudu ze dne
14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS
29/10 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města
Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány interaktivní
videoloterijní terminály.
Obecně závazná vyhláška
města Chrastavy č. 5/2009 ve

svém čl. I. podřadila interaktivní videoloterijní systémy pod
pojem výherní hrací přístroj
dle definice uvedené v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra podalo mimo jiné návrh na zrušení
této části obecně závazné vyhlášky.
Nález Ústavního soudu konstatuje, že pro vymezení pojmu výherní hrací přístroj
v § 50 odst. 4 zákona o loteriích, jež umožňuje obcím

prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat
podle jejich potřeb provozování výherních hracích přístrojů, je rozhodující definice
obsažená v ustanovení § 2
písm. e) tohoto zákona.
Na základě toho mohou obce
obecně závaznou vyhláškou regulovat umístění výherních hracích přístrojů,
ale také umístění interaktivních videoloterijních terminálů
a případně i dalších přístrojů
podobných výherním hracím
přístrojům, k jejichž provozu

vydává povolení Ministerstvo
financí dle zákona o loteriích.
Obce tak využijí normotvornou působnost dle ustanovení
zvláštního zákona, jak stanovuje § 10 písm. d) zákona
o obcích.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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Projekt Vysočiny zabezpečí služby sociální
prevence do roku 2013
Od roku 2009 je Kraj Vysočina příjemcem finanční dotace
v částce cca 290 mil. Kč, z 85 % se jedná o finanční prostředky Evropského sociálního fondu (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a z 15 % jde o finanční prostředky
státního rozpočtu České republiky. Za pomoci této dotace Kraj
Vysočina realizuje projekt pod názvem Podpora vybraných
sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální
projekt. Období realizace tohoto projektu je od 1. 6. 2009 do
31. 5. 2013.
Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným
nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Kra-

je Vysočina. Záměrem je napomoci těmto osobám k plnému
zapojení jak do ekonomického a sociálního, tak i kulturního
života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh
práce či přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Hlavním cílem projektu je nabídnout uživatelům dostupné
a kvalitní služby. K dalším cílům patří podpora poskytování
vybraných sociálních služeb, jež v kraji fungují, v případě potřeby podpořit jejich rozvoj a v neposlední řadě podpořit vznik
a rozvoj sociálních služeb, jež dosud na určitých územích nejsou poskytovány. V současné době je v rámci projektu podpořeno 50 vybraných služeb, které provozuje 19 poskytovatelů
sociálních služeb.

Vybrané sociální služby a jejich poskytovatelé v rámci IP Vysočina
Azylové domy:
Jihlava: Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život;
Středisko křesťanské pomoci Jihlava
Havlíčkův Brod: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Chotěboř: Spektrum, o. s.
Třebíč: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč – 2x
Žďár nad Sázavou: Občanské sdružení Ječmínek; Sociální
služby města Žďár nad Sázavou

Sociálně terapeutické dílny:
Jihlava: Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně
nemocné VOR Jihlava
Ledeč nad Sázavou: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Černovice: Diagnostický ústav Černovice, p. o.
Havlíčkův Brod: Fokus Vysočina
Pelhřimov: Fokus Vysočina

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež:
Jihlava: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava
Telč: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – 2x
Světlá nad Sázavou: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Třebíč: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč – 2x
Žďár nad Sázavou: Sociální služby města Žďár nad Sázavou;
Sdružení Nové Město na Moravě; Diecézní charita Brno
– Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Bystřice nad Perštejnem: Diecézní charita Brno – Oblastní
charita Žďár nad Sázavou
Pelhřimov: Farní charita Pacov
Moravské Budějovice: Střed, o. s.
Velké Meziříčí: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár
nad Sázavou

Sociální rehabilitace:
Jihlava: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava,
Tyfloservis, o. p. s.; Občanské sdružení pro podporu a péči
o duševně nemocné VOR Jihlava
Žďár nad Sázavou: Diecézní charita Brno – Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
Třebíč: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč; Střed,
o. s.
Havlíčkův Brod: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Humpolec: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Černovice: Diagnostický ústav Černovice, p. o.
Havlíčkův Brod: Fokus Vysočina – 2x
Pelhřimov: Fokus Vysočina – 2x
Chotěboř: Fokus Vysočina

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
Jihlava: Centrum pro rodinu a sociální péči Jihlava
Třebíč: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč; Střed, o. s.
Žďár nad Sázavou: Sdružení Nové Město n/M
Pelhřimov: Centrum pro rodinu a sociální péči Jihlava
Bystřice nad Perštejnem: Sdružení Nové Město n/M

Intervenční centrum:
Kraj Vysočina: Psychocentrum – manželská a rodinná poradna
Kraje Vysočina, p. o. – Intervenční centrum

Terénní programy:
Žďár nad Sázavou: Občanské sdružení Ječmínek
Třebíč: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč

Domy na půl cesty:
Havlíčkův Brod: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s

Více informací naleznete na webových stránkách kraje ˃ Sociální portál > Projekty financované z EU > Individuální projekt Vysočina.
 Eva Petráčková, Manažerka poskytování služeb, Individuální projekt Vysočina, odbor sociálních věcí
mobil: 724 650 286, telefon: 564 602 840, e-mail: petrackova.e@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Devizový zákon
V částce 73/2011 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2011 byl pod
č. 206 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Novela ruší ustanovení, která stanovují omezující podmínky pro
nabývaní tuzemských nemovitostí zahraničními osobami.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Daň z nemovitostí
V částce 76/2011 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2011 byl pod
č. 212 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zavádí dvě specifické sazby pro pozemek a vztahuje se
výlučně na podnikatelské subjekty, které mají zpevněné plochy
pozemků evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku
„ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
Urychlení dopravní infrastruktury
V částce 74/2011 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2011 byl pod
č. 209 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
Novela rozšiřuje působnost zákona o vodní a energetickou infrastrukturu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011.

Zákoník práce
V částce 68/2011 Sbírky zákonů vydané dne 8. 7. 2011 byl pod
č. 185 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona transponuje Směrnici EU týkající se fungování
evropské rady zaměstnanců a rovněž do zákona promítá nález
Ústavního soudu ve věci působení odborové organizace a jiných
zástupců zaměstnanců u zaměstnavatele.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kazetová munice
V částce 76/2011 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2011 byl pod
č.213 publikován zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení („zákon o zákazu kazetové munice“).
Zákon upravuje povinnosti fyzických a právnických osob k provedení Úmluvy o kazetové munici, kterou za Českou republiku
dne 3. 12. 2008 podepsal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a která bude v dohledné době ratifikována i Českou republikou.
Zákon nabývá účinnosti dnem vstupu úmluvy v platnost pro ČR.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Výzva
Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany organizují v celé ČR monitoring radonu v objektech mateřských
škol, neboť byla jimi namátkově zjištěna zvýšená objemová aktivita radonu vážně ohrožující osoby, a hlavně děti, na zdraví. Proto
vyzývá provozovatele těchto zařízení k zájmu na bezplatném monitoringu radonu v pobytových místnostech MŠ bez ohledu na to,
zda již monitoring v nich v minulosti proběhl nebo protiradonová
opatření byla již realizována. V případě vážného zájmu konkrétní
informace a materiály obdrží od Státního ústavu radiační ochrany,
Piletice 57, 500 03 Hradec Králové – paní Dana Hladíková, telefon:
498 652 713, e-mail: dana.hladikova@suro.cz.

Protože Kraj Vysočina je kvůli přírodním podmínkám (a podle dosavadního proměření) co do výše radiační zátěže objektů s bytovými a pobytovými místnostmi velmi problematický,
doporučuje odbor životního prostředí obcím jako zřizovatelům
mateřských škol, aby uvedenou nabídku Státního ústav radiační
ochrany zvážily.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina podporuje bezpečný internet
Již dvě společnosti poskytující
internetové
připojení v Kraji Vysočina získaly právo
k užívání značky „Kraj
Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET“.
Nové označení mající charakter doporučení má upozornit veřejnost na kvalitní službu, kterou lze s jistotou používat. Prvními dvěma organizacemi oceněnými značkou jsou společnosti
WIFCOM a JaroNet s.r.o., které poskytují internetové připojení
na Pelhřimovsku a Třebíčsku.
Cílem této aktivity je přispět k zajištění elektronické bezpečnosti
uživatelů elektronických služeb a k propagaci této problematiky
mezi uživateli především na území Kraje Vysočina. Podle členů
pracovní skupiny k elektronické bezpečnosti, která na krajském

úřadě již delší dobu pracuje, je spolupráce s poskytovateli internetového připojení z pohledu uživatelů velmi důležitá, protože ti
jsou velmi často prvními, s kým se uživatel při pořizování internetového připojení setkává. A je tedy nezbytné, aby se právě od
nich dozvěděl o nástrahách a problémech, které mohou při nedostatečném zabezpečení a neuváženém používání nastat.
Do této iniciativy Kraje Vysočina se mohou zapojit všichni poskytovatelé internetového připojení poskytující své služby na
území kraje (nikoli pouze se sídlem na Vysočině). Do budoucna
Kraj Vysočina plánuje tuto značku rozšířit i na prodejce hardware
a software. Více informací naleznete na internetových stránkách
www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost v sekci „Bezpečný internet“.
 Lucie Časarová, odbor informatiky
e-mail: casarova.l@kr-vysocina.cz
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Vyhlášení Vesnice Vysočiny 2011

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předal začátkem července
starostovi obce Domamil Radku Menčíkovi titul Vesnice Vysočiny 2011. Mezi první gratulanty patřila také předsedkyně Krajské
hodnotitelské komise Marie Svobodová, starostka Hlubokého.

Modrou stuhu za společenský život od náměstka hejtmana Vladimíra Novotného převzal starosta obce Křižánky Jan Sedláček.
S diplomem gratuluje i náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba.

Termíny zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
Termíny pro zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina na druhé pololetí roku 2011
■ úterý 20. 9. 2011
■ úterý 8. 11. 2011: projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 v politických klubech
■ úterý 13. 12. 2011
Informace k jednáním Zastupitelstva Kraje Vysočina naleznete na www.kr-vysocina.cz > Servis pro samosprávu kraje > Zastupitelstvo kraje

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Za kulturou na Vysočině výhodněji, a to se Společnou vstupenkou
Kraj Vysočina připravil pro návštěvníky muzeí a galerií ve svém
regionu možnost zvýhodněných vstupů. Společná vstupenka
opravňuje držitele využít dvanáct vstupů do deseti kulturních zařízení a zhlédnout dlouhodobé i krátkodobé expozice. „Jelikož
není vstupenka evidována na jméno, je přenosná. Majitel ji tedy
může zapůjčit například i přátelům,“ okomentoval Tomáš Škaryd,
radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu.
Již třetím rokem nabízí Kraj Vysočina úspěšný projekt Společná
vstupenka, jehož cílem je rozšířit možnosti kulturního a vzdělávacího rozvoje občanů a snižovat ekonomické bariéry vstupu veřejnosti do muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina.
„Výhodou je možnost uplatnit vstupenku při návštěvách v průběhu roku v rámci měnících se výstav v jednom muzeu či galerii,“
přibližuje Tomáš Škaryd, radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury.
Společná vstupenka je vhodná také pro školní skupiny, což ocení i rodiče školáků nejen v době školních výletů, ale i v průběhu
celého roku, kdy mohou právě touto formou ušetřit na výdajích

za vstupné. „Zájem je převážně u místních škol, kdy využívají
vstupenku k opakovaným vstupům na krátkodobé výstavy,“ sdělil Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov.
„Při každém vstupu bude razítkem postupně označováno jedno z dvanácti volných políček na reversu vstupenky, až do jejího
vyčerpání. Například přijde-li 4členná skupinka přátel s jednou
vstupenkou, budou jim na této vstupence označena čtyři políčka,
a není tedy nutné, aby měl každý návštěvník vlastní vstupenku,“
dodává Tomáš Škaryd.
Platnost vstupenek je prozatím do konce roku 2011, ještě před
ukončením doby platnosti dojde k vyhodnocení projektu, a je tedy
možné, že Rada Kraje Vysočina rozhodne o jejich prodloužení.
Seznam muzeí a galerií, v nichž lze vstupenku zakoupit, naleznete na stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > Kultura
> Kultura v Kraji Vysočina.
 Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 249, e-mail: kominova.j@kr-vysocina.cz
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Odbor informatiky

Dotace Kraje Vysočina – spuštěn nový veřejný portál
Odbor informatiky spustil v průběhu letních prázdnin nový veřejný portál, týkající se dotací, které Kraj Vysočina poskytuje ze
svého rozpočtu, a to z Fondu Vysočiny, podle Pravidel Rady Kraje Vysočina nebo v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina. Potřebují-li žadatelé poradit, které dotační tituly jsou
momentálně k dispozici, případně v jakém stavu hodnocení je
příslušná dotace, naleznou veškeré údaje na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace.
V základním nastavení se zobrazují všechny aktivní dotace
– u každé dotace jsou zobrazeny tyto údaje:
■ název dotace
■ typ (na základě jakého dokumentu jsou dotace poskytovány)
■ finanční alokace (kolik Kč je k dispozici)
■ datum uzávěrky (do kdy je možné předkládat žádosti)
■ podkladové materiály (základní dokumenty s pravidly poskytování dotací)
Potencionální žadatelé si dále mohou zobrazit dotace podle typu
příjemce – zobrazují se dotace poskytované obcím, příspěvko-

vým organizacím samospráv, neziskovým organizacím, podnikatelům a ostatním subjektům.
Dotace je možné také filtrovat do čtyř kategorií, které vyjadřují
aktuální stav:
■ aktivní – z těchto dotačních titulů je momentálně možné získat
finanční prostředky
■ po uzávěrce – zde již není možné předkládat žádosti, ale zatím
nejsou známy výsledky vyhodnocení žádosti a přidělení dotace
■ vyhodnocené – nyní již známe výsledky hodnocení žádostí
■ zrušené – dotační tituly, které byly zrušené
V průběhu měsíce září bude zprovozněna automatická služba
s možností registrace e-mailové adresy, na kterou bude následně
zájemcům zasílán informativní e-mail, jakmile bude na portálu
zveřejněna nová dotace; součástí abonentního systému bude možnost výběru zasílání informací podle typu příjemce.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon: 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz

POZVÁNKA
II. BEZPEČNÁ VYSOČINA
čtvrtek 8. září 2011
9.30–16.00 hod.
sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Kraj Vysočina společně se složkami Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina zve širokou veřejnost na tematický den věnovaný bezpečnosti. Pro dospělé budou připraveny přednášky s odborníky zaměřené na IT bezpečnost,
seniorům nabídne Policie ČR malé školení v sebeobraně, pro školáky budou připraveny hry a soutěže o zajímavé ceny.
Cílem akce je upozornit veřejnost na všechny záludnosti a nebezpečí, která čekají na silnicích, za klávesnicí počítače,
za nezamčenými dveřmi, ale i na dovolené, při sportu nebo na nákupech.

Všichni řidiči si budou moci vyzkoušet trenažer simulace srážky se zvěří.
Více informací bude průběžně zveřeňováno na www.kr-vysocina.cz.
UDĚLEJTE VÍC PRO VLASTNÍ BEZPEČÍ A BEZPEČÍ SVÝCH BLÍZKÝCH!

