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Evropské peníze na zkvalitnění vzdělávání
Vyhlášení výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu v rámci osy 1 – Počáteční
vzdělávání a oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kraj Vysočina plánuje vyhlásit dne 20. června 2012 výzvu
k předkládání projektů v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání,
která je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání na mateřských,
základních školách, středních
odborných učilištích, středních
školách, gymnáziích a školských zařízeních. V oblasti
podpory 1.1 bude přerozdělována mezi subjekty, které mohou
o dotaci žádat (tj. školy a školská
zařízení, neziskové organizace,
vzdělávací instituce, hospodářské komory, vysoké školy, asociace škol, města, obce) částka
83 442 tis. Kč, v oblasti podpory 1.2 se jedná o 21 636 tis. Kč,
v oblasti podpory 1.3 bude pře-

rozdělována částka 31 230 tis.
Kč. Oblast podpory 3.2 s alokací
47 229 tis. Kč je zaměřena na vytváření nových vzdělávacích modulů pro vzdělávání dospělých.
Projektové žádosti bude možno
podávat na oddělení grantových
programů od 6. srpna do 17. srpna 2012. Předpokládaný termín
vyhlášení výsledků výběrového
procesu je stanoven na únor 2013.
V prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání musí činit minimální
výše grantového projektu 1 mil.
Kč, max. 10 mil. Kč. V oblasti
podpory 3.2 – Podpora nabídky
dalšího se jedná o rozpětí 1 mil.
Kč – 4,5 mil. Kč (maximální
výše grantového projektu v oblasti podpory 3.2 je limitována

výši veřejné podpory). Podmínky vyhlášených výzev budou
zveřejněny 20. června 2012 na
webových stránkách www.vysocina-finance.cz > Finanční zdroje z EU > Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektové záměry
lze konzultovat prostřednictvím
e-mailu opvk@kr-vysocina.cz či
osobně po telefonické domluvě
s pracovnicemi oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
 Vendula Hanzalová, odbor
regionálního rozvoje
telefon 564 602 552, e-mail:
hanzalova.v@kr-vysocina.cz
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Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na územně plánovací činnost
obcí z rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013
Zastupitelstvo kraje projednalo svém zasedání dne 15. května 2012 Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací
činnost obcí z rozpočtu Kraje
Vysočina (dále jen „zásady“).
Nejedná se o nové zásady, nýbrž jde o upravené – doplněné Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu
Kraje Vysočina č. 04/11 ze dne
10. května 2011.
Do textu zásad byla doplněna
vzorová smlouva o poskytování dotací, která je s obcemi po
rozhodnutí zastupitelstva kraje
o poskytnutí dotace uzavíraná.
Stanovení výše dotace, podmínky poskytnutí dotace,

přílohy i termín pro podávání žádostí se nemění. Povinnými přílohami žádosti jsou:
Usnesení zastupitelstva obce
o schválení zadání územního plánu (popřípadě pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu), kopie smlouvy
s projektantem, která obsahuje text, že územní plán bude
zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování
územních plánů pro Kraj Vysočina MINIS (přesný text je
uveden v čl. 3, bod 2 zásad)
a doklad o zajištění finančních
prostředků na úhradu vlastního podílu.
Na rok 2013 přijímáme žádosti
o dotaci v termínu do 30. září
2012. Za včasně podanou žádost je považována ta žádost,

která je do 30. září 2012 předána k poštovní přepravě nebo
doručena osobně do podatelny
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Text zásad a potřebné formuláře jsou k dispozici na odboru
územního plánování a stavebního řádu a dále 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).
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail:
rysava.l@kr-vysocina.cz

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.
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude na svém zasedání dne 15. května 2012 projednávat vyhlášení tří nových grantových programů z Fondu Vysočiny zaměřených na
prevenci kriminality, úpravy veřejných osvětlení v místních částech obcí a měst a na
obnovu nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakty na odbory krajského úřadu,
v jejichž gesci budou programy realizovány:
Prevence kriminality 2012 – 1 500 000 Kč – program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor
sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, telefon: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 31. 7. 2012
Rozvoj vesnice 2012 – 2 500 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst
a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, telefon: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 20. 6. 2012
Památkově chráněná území 2012 – 1 600 000 Kč – program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a památkových zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, telefon:
564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 6. 2012
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz.

Mladá univerzita Waldviertel
6.–10. srpna 2012, kampus Raabs

Vážení představitelé měst a příspěvkových organizací v Kraji
Vysočina, historicky již počtvrté se v srpnu tohoto roku uskuteční Mladá univerzita Waldviertel – týdenní program pro
české a rakouské děti ve věku od 11 do 14 let, během kterého
zažijí univerzitní atmosféru i spoustu legrace. Budeme vám
vděční za předání informací směrem k těm, komu by se aktivita mohla líbit – vašim dětem/vnoučatům nebo dětem/vnoučatům vašich příbuzných a samozřejmě školám.
Přeshraniční Mladá univerzita Waldviertel se bude konat v období od 6. do 10. srpna 2012 v Raabs an der Thaya
a v Třebíči. Hlavním tématem je letos Naše země – naše odpovědnost. Kromě dopoledních přednášek mají mladí studenti
možnost učit se také během odpoledních workshopů, během
nichž budou sami provádět pokusy a prakticky získávat poznatky i zážitky. Díky tomu získají povědomí, že každý jednotlivec může přispět k zachování naší země a společnosti tak,
aby byla místem, kde stojí za to žít.
Středeční program tradičně probíhá na Vysočině. Letos se Mladá
univerzita na jeden den přesune do Třebíče. Zázemí účastníkům
nabídne Střední průmyslová škola Třebíč a poutavé přednášky
doplní několik workshopů. Během jednoho z nich budou účastníci objevovat poklady a památky města, zapsaného v roce 2003 na
Seznam světového dědictví UNESCO. Workshop pro další skupinu proběhne v centru ekologické výchovy Chaloupky, o. p. s.,
a děti se mohou nechat inspirovat v Brtnici Josefem Hoffmannem. A to není zdaleka vše, co se bude v tomto jednom konkrét-

ním dni konat. Na SPŠT je pro děti připravena soutěž ve stavění
nejrychlejších robotů, a kdo by si nevybral, může uplatnit svou
fantazii při tvorbě konstrukcí z elementárních prvků, jako jsou
například listy papíru nebo špagety během aktivity s názvem Intuitivní statika pro každého.
Program Mladé univerzity Waldviertel klade zvláštní důraz na
to, aby se děti a mládež seznámily s českou i rakouskou kulturou. Veškerý program probíhá dvojjazyčně, děti tedy nepotřebují
znát německý jazyk. Mládeži je po celou dobu k dispozici zkušený, pedagogicky vyškolený česko-rakouský tým, který zaručuje neustálý dohled nad studenty. Tlumočení přednášek zajišťují
profesionální tlumočníci. Mladí studenti i organizační tým budou
ubytováni v hotelu JUFA (Jugend- und Familiengästehaus) ve
městě Raabs an der Thaya. Připraven je i pestrý večerní program.
Neodmyslitelnou součástí je diskotéka a posezení u táboráku.
Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na internetové adrese www.jungeuni-waldviertel.at. Přihlášky je možno podávat
od 16. dubna do 6. června 2012!
Mladá univerzita Waldviertel je od roku 2011 součástí projektu
Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let
EU, který byl podpořen Evropskou unií, Evropským fondem pro
regionální rozvoj, z Programu přeshraniční spolupráce Rakousko
– Česká republika 2007–2013.
Bližší informace vám podá:
 Ladislav Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 201, e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz
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Bytová výstavba na Vysočině
Probíhající ekonomická krize se v České
republice projevila mimo jiné také v poklesu stavební činnosti. ČSÚ pravidelně
vydává informace o počtu dokončených
a nově zahájených bytů. Zatímco pokles
počtu zahájených bytů byl v celé ČR poměrně výrazný již od roku 2008, počet
bytů dokončených, a tedy i intenzita stavební činnosti, se až do konce roku 2010
měnila pouze nepatrně. Tato skutečnost
však pouze předznamenala možný prudký
pokles ve stavebnictví v dalším roce.
V ČR pro rok 2011 byl zaznamenán meziroční pokles dokončených bytů o 7,8 tis.

bytů (tedy o 21,5 %). Pouze v kraji Ústeckém byl zaznamenán nárůst o 142 dokončených bytů, v ostatních krajích počet
klesl, nejvíce v Praze (o 43,4 %) a dále
v krajích Karlovarském a Královehradeckém. Na Vysočině bylo meziročně dokončeno o 425 bytů méně. Počet bytů
zahájených na národní úrovni klesl pouze mírně: v záporných číslech se vyskytlo osm krajů, nejvíce pak v Liberecký kraj
o 27,2 %. Oproti tomu v Jihočeském kraji
bylo zahájeno o pětinu bytů více než o rok
dříve. V našem kraji pak bylo zahájeno
o 84 bytů více než v předcházejícím roce.

Na Vysočině je dlouhodobě největší stavební aktivita vykazována na Jihlavsku,
v roce 2011 však bylo nejvíce 325 bytů
dokončeno na Žďársku. Nejvíce zahájených bytů bylo zjištěno v okrese Jihlava.
Na opačném konci pomyslného žebříčku
v kraji se pravidelně objevuje okres Třebíč. V roce 2011 jej však vystřídalo Pelhřimovsko, kde bylo zaevidováno pouze 191
dokončených a 120 zahájených bytů.
 Miloš Molák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: molak.m@
kr-vysocina.cz.

Dokončené a zahájené byty podle krajů ČR v období 2008–2012
Kraj

Dokončené byty v roce

Zahájené byty v roce

Hl. m. Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

2008
6 328
8 041
2 707
2 662
628
993
1 355
1 919
1 847
1 729
4 553
1 839
1 326
2 453

2009
7 397
7 422
2 173
2 051
512
1 089
1 480
1 516
1 612
1 416
4 952
2 026
1 894
2 986

2010
6 151
7 405
2 137
1 904
867
1 097
1 256
1 807
1 644
1 772
4 457
1 648
1 403
2 898

2011
3 480
6 376
2 028
1 457
626
1 239
957
1 320
1 274
1 347
3 608
1 305
1 090
2 523

2008
6 810
9 516
2 841
2 458
769
1 829
1 591
2 396
1 733
1 591
4 196
2 280
1 607
3 914

2009
5 719
7 516
1 910
2 084
845
1 631
1 535
1 942
2 078
1 380
4 427
1 840
1 300
3 112

2010
2 878
6 448
1 793
2 031
608
1 220
1 152
1 254
1 251
1 154
3 414
1 163
1 228
2 541

2011
2 733
5 846
2 193
1 630
728
1 197
839
1 272
1 376
1 238
3 380
1 264
1 128
2 711

ČR celkem

38 380

38 526

36 446

28 630

43 531

37 319

28 135

27 535

Zdroj dat: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady, ČSÚ Praha, 2012

8. ročník ankety Zlatá jeřabina zná své vítěze
Do letošního 8. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 bylo v době od 5. března do
13. dubna 2012 zasláno prostřednictvím internetu či hlasovacích
lístků téměř 6 000 hlasů. Ty rozhodly o vítězných kulturních počinech v obou vyhlášených kategoriích: Kulturní aktivita a Péče
o kulturní dědictví. V kategorii Kulturní aktivita získal nejvíce
hlasů Trampský širák – 8. ročník festivalu folk, country a trampské hudby, následují Brtnické kovadliny – 7. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů a třešťské divadelní představení
Noc na Karlštejně. V kategorii Péče o kulturní dědictví veřejnost nejvíce zaujaly projekty Brtnice – Postupná obnova a zpřístupnění zámku, Nová Říše – Restaurování maleb v klášterním
kostele sv. Petra a Pavla a dále Budišov – Restaurování korouhve z věže kostela sv. Gotharda. Rada Kraje Vysočina na svém za-

sedání dne 24. dubna 2012 vzala na vědomí výsledky hlasování
a rozhodla o poskytnutí finančního daru jednotlivým subjektům
vítězných kulturních počinů v celkové výši 120 000 Kč. O udělení Cen Kraje Vysočina rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
na svém zasedání dne 15. května 2012. Slavnostní vyhlášení vítězných projektů ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2011 se uskuteční dne 31. května 2012 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.
Více informací naleznete na www.kr-vysocina.cz > Kultura a památky.
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
telefon 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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Projekt SENIOR PLUS
– Aktivní seniorská politika Vysočina
– Dolní Rakousko
Kraj Vysočina ve spolupráci s dolnorakouskými partnery zpracoval a v březnu 2012 oficiálně podal projektovou žádost s názvem
Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko (akronym: SENIOR PLUS) v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.
Má v něm postavení vedoucího partnera projektu. Jde o spolupráci se zemí Dolní Rakousko a vysokou školou IMC Fachhochschule Krems.
Projektová žádost prošla formální kontrolou i kontrolou přijatelnosti a byla úspěšně zaregistrována pod číslem M00237. Začátek
realizace projektu je v případě schválení monitorovacím výborem
plánován na červenec 2012. Délka projektu je nastavena na dva
a čtvrt roku.
Cílem projektu Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné
správy se zaměřením na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených nástrojů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní
Rakousko. Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku aktivního života seniorské generace (55+) ve specifických
podmínkách partnerských regionů. Při realizaci projektu budou
konfrontovány různé přístupy k aktivní seniorské politice a budou hledány nové příležitosti pro naplňování společenských potřeb seniorské generace.
Stěžejní aktivity projektu zahrnují:
1) Propojení aktivní seniorské politiky Dolního Rakouska a Vysočiny a vytvoření nové koncepce aktivní seniorské politiky
v Kraji Vysočina.
2) Seniorské vzdělávání – společné vypracování vzdělávacích
programů pro seniory a jejich pilotní zavedení do praxe na Vysočině a Dolním Rakousku. Na této aktivitě bude probíhat spoluprá-

ce s projektovým partnerem IMC Fachhochschule Krems, který
bude odborný gestor seniorského vzdělávání.
3) Vytvoření systému karty výhod pro seniory Kraje Vysočina
a jejich propojení s NÖ Seniorenkarte. Jedná se o přenos osvědčeného modelu aktivní seniorské politiky z Dolního Rakouska na
Vysočinu. V rámci zavádění systému Kraje Vysočina bude zajištěna uznatelnost dolnorakouských Seniorenkarte Aktiv+ na území Kraje Vysočina
4) Exkurze zástupců zařízení sociálních služeb do Dolního
Rakouska za účelem představení příkladů dobré praxe a vzájemné seznámení se s podmínkami realizace sociálních opatření v praxi.
Předpokládaný rozpočet Kraje Vysočina v projektu by měl činit
necelých osm mil Kč, spolufinancování krajem je ve výši 10 %
z celkových nákladů kraje.
Tematické zaměření projektu zcela zapadá do kontextu státní politiky České republiky vůči starším osobám a řešení problematiky
stárnutí populace vůbec. Projekt reflektuje výzvu vlády ke spolupráci samospráv na realizací cílů a opatření Národního programu
přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, jehož cílem je
zlepšení kvality života seniorů. Rok 2012 je nadto Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (dále jen „EY
2012“). Posláním EY 2012 je vytvoření obecného rámce pro zvyšování povědomí o příležitostech, které s sebou stárnutí obyvatelstva přináší, identifikace a šíření příkladů dobré praxe, podpoření
tvůrců politik a dalších důležitých aktérů v řešení překážek bránících aktivnímu stárnutí a rozvíjení mezigenerační solidarity.
 Věra Švarcová, odbor sociálních věcí
telefon 564 602 819, e-mail: svarcova.v@kr-vysocina.cz

Pozvánka na výstavu
Kraj Vysočina si vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem Někomu život, někomu smrt. Jedná se o výstavu
k 70. výročí operace Anthropoid, jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Výstavu, kterou bude možné zhlédnout od 2.–31. května 2012, tvoří 24 stojících panelů. Je věnována
především českým vlastencům a odbojářům, již neváhali obětovat své životy za svobodu vlasti. Výstava
a doprovodná publikace byly zpracovány na motivy knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary Někomu život,
někomu smrt a knihy Heydrich.
Místo výstavy: sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, foyer kongresového sálu
Ivana Šteklová, odbor sekretariátu hejtmana, telefon: 564 602 128, e-mail: steklova.i@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Silniční doprava
V částce 45/2012 Sbírky zákonů vydané dne 11. 4. 2012 byl pod
č. 119 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Novela zákona implementuje do českého právního řádu tři nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) vztahující s k silniční
dopravě (tzv. silniční balíček).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012 (část dnem vyhlášení).
Veřejné sbírky
V částce 45/2012 Sbírky zákonů vydané dne 11. 4. 2012 byl pod
č. 120 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl odstranit aplikační problémy související s veřejnými sbírkami a současně upravuje některé podmínky jejich konání.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2012.
Zdravotnické vyhlášky
V částce 39/2012 Sbírky zákonů vydané dne 30. 3. 2012 byly publikovány:
- vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
- vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální
zabezpečení zdravotních služeb
- vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
- vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní
péče a postupu při jeho zpracování a projednán
- vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2012 (část vyhlášky
č. 98/2012 Sb. dnem 1. 4. 2013).
Reorganizace zdravotních ústavů
V částce 44/2012 Sbírky zákonů vydané dne 6. 4. 2012 byl pod
č. 115 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stávající zdravotní ústavy zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně,
Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a v Pardubicích se slučují do Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí
nad Labem a zdravotní ústavy se sídlem v Jihlavě, Brně, Olomouci
a ve Zlíně se slučují do Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012.
Křivdy na Podkarpatské Rusi
V částce 45/2012 Sbírky zákonů vydané dne 11. 4. 2012 byl pod
č. 121 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb.,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské
Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.
Novela zákona zmírňuje podmínky pro odškodnění českých občanů za nemovitý majetek, který museli zanechat na Podkarpatské Rusi, a zároveň ruší zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých
nároků a závazků souvisejících se sjednocením Zakarpatské
Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2012.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Ukončení možnosti cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů
Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje občany, že dnem
26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan
České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti. Současně upozorňujeme na skutečnost, že
cestovní doklady rodičů, které obsahují zápisy dětí, nepozbývají
platnosti.

K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu
použít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat
o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let.
Informace převzatá z materiálů Ministerstva vnitra ČR.
 Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 180, e-mail: maresova.m@kr-vysocina.cz

Vydání občanského průkazu patnáctiletým
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této
povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán
bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let
věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost
podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před
dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti
10 let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50
Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu

mladšímu 15 let (podle položky 8 Sazebníku správních poplatků,
který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení
15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu
30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
 Ivana Schimmerová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 179, e-mail: schimmerova.i@kr-vysocina.cz
 Miroslava Marešová, oddělení ostatních správních činností
telefon: 564 602 180, e-mail: maresova.m@kr-vysocina.cz
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O systému onkologické péče v Kraji Vysočina
Vážení spoluobčané,
zhoubné nádory (lidově „rakovina“) představují velmi závažný
problém z hlediska celospolečenského, medicínského i lidského.
Náš Kraj Vysočina má 510 000 obyvatel. Každý rok v našem regionu lékaři diagnostikuji 3 600 nových případů zhoubných nádorů a bohužel také současně 1 200 lidí na tyto nemoci umírá. Mezi
námi se pohybuje téměř 25 000 občanů, kteří buď nádorové onemocnění mají, nebo se na ně někdy v minulosti léčili.
Problém nádorů se týká každého z nás. Přestože náš kraj patří
z hlediska zátěže zevními škodlivinami k těm nejčistším v České republice, nádorové onemocnění může postihnout kohokoliv
z nás nebo našich blízkých. Jsme si vědomi, že ve chvílích těžkého rozhodování, zda, jak a kde se léčit, je dobrá rada k nezaplacení. Proto přinášíme v příručce na zdravotnických webových
stránkách kraje nabídku nejdůležitějších informací o možnostech
diagnostiky, léčby a poléčebného sledování, která poskytují zdravotnická zařízení našeho kraje. Poradíme vám také, kde najdete
místa, kde se provádí preventivní (screeningová) vyšetření, aby
nádor byl objeven v časném stadiu, a byl tak s velkou pravděpo�dobností vyléčitelný.
Možná to někteří z vás nevědí, ale nabídka možností je v našem
kraji bohatá. Je zde vybudováno Komplexní onkologické
centrum (KOC) v Nemocnici Jihlava, akreditované Ministerstvem
zdravotnictví ČR, které disponuje zkušeným personálem a veškerou
dostupnou technikou pro diagnostiku a léčbu prakticky všech
solidních nádorů. U nádorů, jež toto centrum neléčí, nádorů dětí
a nádorů krvetvorby vám zprostředkuje vyšetření a léčbu ve specializovaných zařízeních i mimo Kraj Vysočina. KOC úzce spolupracuje s dalšími pracovišti v kraji, která se zabývají prevencí,
diagnostikou a léčbou zhoubných nádorů. Řada nádorů se proto
neléčí pouze v KOC, ale v každé z nemocnic našeho kraje, zejména ty nejčastěji se vyskytující. U řady nádorových onemocnění
tak máte možnost projít vyšetřeními i základní léčbou co nejblíže
místa svého bydliště.
Příručka je jen úvodem a podanou rukou v této velmi složité problematice. Věříme, že všechny vaše další dotazy zodpoví a vaše
případné problémy úspěšně vyřeší ti nejoprávněnější, a tedy
lékaři, sestry a další personál našich zdravotnických zařízení. Ne�váhejte proto a obraťte se na ně.

STRUKTURA ONKOLOGICKÉ PÉČE V KRAJI VYSOČINA

 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 Jan Kaleta, odbor zdravotnictví
telefon 564 602 459, e-mail: kaleta.j@kr-vysocina.cz

Nejvyšší stupeň péče o nemocné se zhoubnými nádory v České
republice se koncentruje v takzvaných Komplexních onkologických centrech. Pro náš kraj je toto centrum v Nemocnici Jihlava,
příspěvkové organizaci. KOC je úzce navázáno na další zdravotnická zařízení, zabývající se péčí o nemocné se zhoubnými nádory. V Kraji Vysočina je to všech pět nemocnic a jedno soukromé
zdravotnické zařízení v Třebíči. Dohromady tvoří Kooperativní
skupinu Vysočina. Se skupinou Vysočina dále spolupracují zařízení poskytující preventivní péči (jejich seznam viz dále), zařízení paliativní a hospicové péče (seznam viz dále), praktičtí lékaři
a ambulantní specialisté.
Ve většině případů je první kontaktní osobou při podezření na
zhoubný novotvar váš praktický lékař, v některých případech
specialista (například ženský nebo kožní lékař). Na něho se také
ve většině případů budete obracet. Zařídí základní vyšetření nebo
vás rovnou odešle na příslušné odborné oddělení podle místa
pravděpodobného vzniku nádoru. Tam vám zajistí vyšetření, která
jsou nutná pro vyloučení nebo potvrzení diagnózy zhoubného
novotvaru. Většinu těchto vyšetření lze absolvovat ambulantně
ve zdravotnických zařízeních našeho kraje. V případě potvrzení
nádorové diagnózy budete pozváni k projednání vašeho případu
do takzvané víceoborové indikační komise (VIK). Pro nejčastější
zhoubná onemocnění fungují tyto komise ve všech nemocnicích
skupiny Vysočina, pro méně častá jen v KOC Nemocnice Jihlava
a jen zcela výjimečně budete odesláni k posouzení do jiného zařízení mimo kraj Vysočina. Při jednání VIKu bude stanoven konkrétní způsob léčby vašeho onemocnění.
V případě, že budete chtít posoudit rozhodnutí komise nezávislým odborníkem z jiného KOC, bude vám vydána veškerá do�stupná dokumentace vztahující se k vašemu onemocnění.
Na zdravotnických webových stránkách ( http://www.kr-vysocina.cz/onkologicka-pece-v-kraji-vysocina/d-4043662/p1=32066)
naleznete všechny kontakty na konkrétní odborníky v našich nemocnicích, kteří jsou zodpovědní za péči o pacienty se zhoubnými
nádory a na které se v případě potřeby můžete s důvěrou obrátit.
Rovněž tam naleznete informace o systému onkoprevence v Kraji
Vysočina a konkrétních možných opatřeních a pracovištích.

KOC Nemocnice Jihlava, p. o.
Kooperativní skupina Vysočina
Nemocnice
Havl. brod, p. o.

Nemocnice
Jihlava, p. o.

Nemocnice Nové
město na Mor., p. o.

Nemocnice
Pelhřimov, p. o.

Nemocnice
Třebíč, p. o.
Klinická onkologie
MUDr. Hill
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Krajské komisaře Soutěže Vesnice roku
čeká cesta do tří desítek obcí
Celkem šest červnových dní
si vyhradila krajská komise letošního ročníku soutěže Vesnice roku k hodnocení
33 přihlášených obcí. V prvním červnovém týdnu zahajuje
svou činnost na Jihlavsku, poté
se přesouvá na Pelhřimovsko a Havlíčkobrodsko. Ve třech dnech
tak bude navštíveno celkem 18 obcí. Další kolo hodnocené připadá na třetí červnový týden, kdy budou navštíveny soutěžící obce
ze Žďárska, Třebíčska a hodnocení bude ukončeno opět na Jihlavsku, v tomto týdnu bude hodnoceno zbývajících 15 obcí.
Každá přihlášená obec má přesně 90 minut na to, aby členům
komise představila v co nejlepším světle výsledky svého úsilí v

oblasti koncepčních dokumentů, společenského života, aktivit
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci, péče o krajinu,
připravovaných projektových záměrů a informačních technologií
obce.
Vítězná obec, která získá titul Vesnice Vysočiny a postoupí do celostátního kola soutěže, bude známa 20. června. Termín slavnostního předání titulu a přijetí obce do „rodiny“ Vesnic Vysočiny
bude určen v souladu s aktivitami vítězné obce, pravděpodobně
na přelomu nebo v první půlce prázdnin.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Dodržení rychlosti jízdy hlídají na Vysočině
inteligentní semafory
Čtyři dynamické zpomalovací semafory zakoupené Krajem Vysočina za účelem zvýšení bezpečnosti na nejfrekventovanějších
silnicích čtyř měst regionu, prošly v minulých týdnech provozní zkouškou. „Semafory v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči i ve Žďáře nad Sázavou jsou tedy definitivně připraveny na
uvedení do provozu včetně připojení na inženýrské sítě,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. Čtveřice inteligentních semaforů přijde kraj na cca 1,6 miliónu korun, tedy
zhruba o třetinu méně, než bylo rozpočtováno. Peníze, které kraj
zaplatí za nákup prvních inteligentních semaforů, pocházejí z
propadlých kaucí zahraničních řidičů, kteří se v Česku resp. na
území regionu dopustili přestupku.
V klidovém stavu je na semaforech nastavena červená barva, pokud čidla zaregistrují jedoucí vozidlo do rychlosti 56 km/h dojde
k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál na zelený signál.
Toto vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Stav, kdy vo-

zidlo není detekováno, je řešen videodetekčním zařízením, které
eliminuje problém s vozidly, která vyjedou na komunikaci těsně
před světelnou signalizací nebo jsou zastíněny protijedoucím kamionem či jinou anomálií. „Tento systém zjemňuje chod celého
systému a brání tím projíždění semaforu na červenou. Toto platí
pro případ výchozí červené. Dané zařízení umožňuje případnou
změnu nastavení jak časových prodlev, rychlostních limitů tak i
možnost změny výchozího stavu z červené na výchozí stav zelená,“ vysvětluji princip funkce semaforu Pavel Bartoš z krajského
odboru dopravy a silničního hospodářství.
Umístění dynamických zpomalovacích semaforů v městech Kraje Vysočina:
Havlíčkův Brod, Masarykova ulice, silnice I/38
Pelhřimov, Ulice Slovanského bratrství, silnice II/602
Třebíč, místní část Pocoucov, silnice II/360
Žďár nad Sázavou, ulice Bezručova, silnice I/37
„Především v lokalitách Třebíč a Žďár budeme pozorněji sledovat
účinnost těchto zařízení - semaforů. Jsou na místech v blízkosti
přechodů pro chodce a mají tak nejen přinutit řidiče sundat nohu
z plynu, ale zároveň umožnit chodcům bezpečný přechod rušné
komunikace,“ doplnil Libor Joukl s tím, že v okamžiku, kdy bude
zařízení předáno městům, bude pouze na jejich vedení, zda semafory dovybaví například zařízením pro pořizování statistik atd.
Podpora zvýšení bezpečnosti silničního provozu ze strany Kraje Vysočina nekončí instalací dynamického systému semaforů ve
čtyřech krajských městech. V letošním roce si mohly obce požádat o další peníze v rámci programu Bezpečná silnice a získat tak
dotaci z Fondu Vysočiny. „Na takto podpořený projekt bylo možné získat až čtvrt milionu korun,“ doplnil Pavel Bartoš.

Inteligentní semafory ve Žďáře nad Sázavou

 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
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