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Kraj Vysočina rozdělil dotace na požární ochranu
V listopadu na svém šestém jednání schválilo
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dotaci jednotkám
Sboru dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.
Jako každoročně i letos poskytuje Kraj Vysočina
nemalou finanční částku na zajištění požární
ochrany v podobě dotací obcím Kraje Vysočina na
zajištění akceschopnosti jejich jednotek požární
ochrany, které jsou zařazeny do Integrovaného
záchranného systému kraje. V průběhu letošního
podzimu kraj rozdělí mezi obce 2 189 000 Kč.
Bezpečnost našeho regionu řadí Kraj Vysočina
mezi své hlavní priority. Jedním ze základních
pilířů, o nějž se přitom opírá, patří Integrovaný
záchranný systém, mezi jehož složky patří

i vybrané jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obcí, které jsou zařazeny do plánu plošného
pokrytí kraje. Proto Kraj Vysočina již od svého
vzniku tyto jednotky podporuje.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, jež
je prioritně určena na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky obce v podobě
organizačního a technického zajištění (věcné
prostředky požární ochrany, odborná příprava
apod.).
 Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 122, e-mail: dvorak.pavel@krvysocina.cz

Oznámení o nabytí účinnosti Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Odbor územního plánování Krajského úřadu
Kraje Vysočina jako pořizovatel aktualizace
zásad územního rozvoje oznamuje obcím kraje,
že Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina (dále jen „aktualizace č. 1
ZÚR“), o jejímž vydání rozhodlo zastupitelstvo
kraje dne 18. 9. 2012 jako o opatření obecné
povahy, byla vydána dne 8. 10. 2012 a nabyla
účinnosti dne 23. 10. 2012. Nabytím účinnosti se
aktualizace č. 1 ZÚR stává závazným podkladem
pro pořizování územních i regulačních plánů
a pro rozhodování v území.
Oproti původním zásadám územního rozvoje
řeší aktualizace č. 1 ZÚR změny především
v oblasti dopravní a technické infrastruktury
a v oblasti ochrany krajinného rázu. Jsou
zde také zapracovány požadavky vyplývající
z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která je
nadřazenou dokumentací.

Textová i grafická část aktualizace č. 1 ZÚR je
zveřejněna na internetových stránkách kraje
> Téma > Portál územního plánování a stavebního
řádu > Oddělení územního plánování > Územně
plánovací dokumentace Kraje Vysočina
> Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina. Do papírového vyhotovení
dokumentace je možné nahlédnout na odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Dle usnesení stavebního
zákona budou v nejbližší době vypracovány
zásady územního rozvoje zahrnující právní stav
po první aktualizaci. Dokumentace právního
stavu bude opět zveřejněna na výše uvedených
internetových stránkách.
 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování
a stavebního řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@krvysocina.cz
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Průběh transformace v Kraji Vysočina
Transformace sociálních služeb je změnou, která ovlivňuje život
lidí se zdravotním postižením. Změna je klíčovým slovem, jež
vystihuje, o co se v transformaci sociálních služeb jedná. Měníme
přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobujeme nabízené
služby skutečným potřebám, které tito lidé mají a které se
nijak neliší od potřeb běžného člověka. Patří mezi ně například
potřeba mít domov, v něm soukromí, možnost rozhodovat se
o svém každodenním životě, který zaplňují smysluplné prožitky,
zaměstnání, koníčky, přátelé.
Změna zasahuje současný systém pobytových služeb, jež jsou
lidem s postižením poskytovány v celé České republice a Kraj
Vysočina není výjimkou. Většina zařízení jsou klasické ústavy
sociální péče, které hromadně vznikaly od padesátých let minulého
století. Tehdy bylo běžné, že lidé s postižením odcházeli do ústavní
péče a v běžné společnosti se takřka neobjevovali. Dlouhá léta
žili v zařízeních v podmínkách zcela odlišných od běžného života
každého z nás, například byli ubytování na pokojích pro osm i více
osob s jednou toaletou a koupelnou na chodbě. U řady lidí dosud
převládá představa, že v takových službách je lidem s postižením
nejlépe, protože je o ně dobře postaráno. Co znamená žít život ve
velké instituci, si umí jen málokdo představit.

možné zajistit dostatečnou a z hlediska veřejných financí trvale
udržitelnou podporu prostřednictvím terénních a ambulantních
sociálních služeb.

Kraj Vysočina se do projektu transformace vybraných sociálních
zařízení přihlásil s tím, že jej vítá jako příležitost ke změně
pro mnohé obyvatele pobytových zařízení. Při výběru zařízení
jsme upřednostnili Ústav sociální péče Jinošov o kapacitě cca
70 lůžek, protože vzhledem ke svému umístění na okraji malé
obce poskytuje při stálém bydlení omezenou dostupnost obchodů,
kulturních institucí, služeb a dalších příležitostí k sociálnímu
začleňování. Druhým důvodem byl i jeho stavebnětechnický
stav, který při zachování kapacity prakticky vylučoval možnost
dosažení kvalitní úrovně bydlení. Podle možností projektu
transformace kraj předpokládal i vytvoření podmínek pro
přechod do transformovaných služeb i pro klienty z dalších
zařízení. Cílem bylo efektivně využít prostředky na transformaci
a umožnit co největšímu množství uživatelů přejít do přirozeného
prostředí pod podmínkou, že v přirozeném prostředí jim bude

Do procesu transformace byl zapojen také Ústav sociální péče
pro mentálně postižené Těchobuz (dnes Domov Jeřabina). Na
Pelhřimovsku tedy plánujeme výstavbu nových zařízení pro
72 stávajících klientů. Projekt na dva domky v Cetorazi a dva
v Pelhřimově již příslušné orgány schválily. Do poloviny roku
2015 vznikne síť služeb nového typu také v Humpolci, Počátkách,
Horní Cerekvi a v Novém Rychnově.

22. února 2008 však došlo z důvodu dlouhodobého působení
dřevokazného hmyzu k bodovému zřícení části stropu v jednom
z pokojů druhého nadzemního patra Ústavu sociální péče
v Jinošově. Po konzultaci se statikem byl preventivně vyklizen
celý objekt a klienti dočasně umístěni v ubytovně Vojenské
letecké základny v Náměšti nad Oslavou. Po této události kraj
začal pracovat na procesu transformace ÚSP Jinošov.
Dnes jsou dostavěny dva objekty k bydlení (každý pro 6 klientů)
ve Velké Bíteši, dva podobné objekty k bydlení v Náměšti nad
Oslavou a objekt pro terapie a administrativu také v Náměšti
nad Oslavou. Zpracovány a podány jsou další dva evropské
projekty. Po jejich realizaci vzniknou další domácnosti v Náměšti
nad Oslavou, Pucově, Hrotovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou
a v Okříškách. Během dvou let tak získají nové bydlení všichni
klienti z bývalého ÚSP Jinošov. Nyní tito obyvatelé žijí v dočasně
pronajatých ubytovnách, bytech nebo rodinných domcích.

Stranou změn nezůstal ani Ústav sociální péče Křižanov, z nějž
odejde zhruba polovina klientů, kteří budou žít ve Velkém
Meziříčí, Žďáru nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem,
Křižanově a v Bobrové.
 Jiří Bína, odbor sociálních věcí
telefon: 564 602 817, e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz

Rada Kraje Vysočina 2012–2016
MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

oblast zdravotnictví, informatiky, krizového řízení
a bezpečnosti

Ing. Vladimír Novotný

náměstek hejtmana

oblast financí, analýz a grantových programů

Ing. Libor Joukl

náměstek hejtmana

oblast dopravy a majetku kraje

Ing. Jana Fialová

radní

oblast školství, mládeže a sportu

Ing. Bc. Martin Hyský

radní

oblast regionálního rozvoje a územního plánování

Zdeněk Chlád

radní

oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství
a oblast životního prostředí

Mgr. et Bc. Petr Krčál

radní

oblast sociálních věcí a prorodinné politiky

RNDr. Marie Kružíková

radní

oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Petr Piňos

radní

multikulturní spolupráce a neziskový sektor
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Povolování kácení dřevin mimo les, zejména dřevin
u silnic, péče o dřeviny
S podzimem nastává období zvýšeného
počtu žádostí o povolení kácení dřevin
mimo les, které řeší obecní úřady. Krajský
úřad dostává řadu podnětů od České
inspekce životního prostředí, nevládních
organizací i občanů s poukazem na
nesprávný postup obecních úřadů při
povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les. V následném přezkumu pak
krajský úřad musí povolení vydané
obecním úřadem zrušit, změnit nebo vrátit
k novému projednání, pokud povolení bylo
vydáno v rozporu s právními předpisy.
Abychom
minimalizovali
počet
nesprávných rozhodnutí, připomínáme
metodické pomůcky vydané k povolování
kácení dřevin mimo les:
K povolovacímu procesu připravil odbor
životního prostředí Krajského úřadu
Kraje Vysočina podrobný metodický list
přístupný na webových stránkách Kraje
Vysočina > Téma > Životní prostředí
> Příroda > Ochrana přírody a krajiny.
Alternativní metodiky vydávají též
nevládní organizace a jedna z nich je
k dispozici na http://arnika.org/letakystromy (zejména Infolist_stromy_2011.pdf).
Speciálně pro povolování kácení dřevin
u silnic, respektive v souvislosti s kácením
dřevin tvořících silniční stromořadí,
vydalo Metodickou instrukci Ministerstvo
životního prostředí. Metodickou instrukci
lze využít také pro potřeby vlastníků
a správců komunikací. Metodická
instrukce byla zveřejněna ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 4/2008
a je k dispozici na webových stránkách
Kraje Vysočina > Téma > Životní prostředí
> Příroda > Ochrana přírody a krajiny.
Pro pomoc obecním úřadům zpracovává
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
(dále jen „AOPK ČR“) bezúplatně v oblasti
ochrany dřevin odborná stanoviska
sloužící zejména při rozhodování
o žádostech o povolování kácení dřevin.
U zvlášť závažných případů může být
AOPK ČR ustanovena soudním znalcem, a
to samostatným usnesením pro zpracování

znaleckého
posudku.
Zpracování
znaleckých posudků je zpoplatněné. Blíže
viz www.nature.cz > Obecná ochrana
přírody a krajiny > Dřeviny rostoucí mimo
les > Posuzování dřevin.
Při stanovení náhradní výsadby může
pomoci metodika oceňování dřevin, která
slouží k výpočtu kompenzace ekologické
újmy za kácené dřeviny. Metodika
AOPK ČR je založena na výpočtu
možné kompenzace odstraňovaných
dřevin formou výsadby nových jedinců
(nákladovým způsobem), a to v časovém
rámci pěti let. V rámci stávající verze
metodiky oceňování AOPK ČR se počítá
s náhradou odstraňovaného stromu či
keře formou výsadby více jedinců, jejichž
funkční význam v horizontu stanovených
pěti let povede k náhradě efektu dřevin
odstraňovaných.
Na stránkách www.nature.cz je zdarma
k dispozici:
- metodika oceňování dřevin rostoucích
mimo les (formát pdf)
- program oceňování dřevin (instalační
soubor)
- internetová kalkulačka oceňování dřevin
Kromě toho, že obecní úřady povolují
kácení dřevin mimo les, jsou obce často
vlastníky velkého množství těchto stromů.
Pro pomoc při péči o dřeviny připravila
AOPK ČR Standard řezu stromů.
Standard vychází z příkladů dobré praxe
a má sloužit ke zkvalitnění prováděných
prací a zajistit porovnatelnost výstupů
i sjednocení termínů v komunikaci mezi
projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady,
odbornými institucemi i orgány státní
správy. Standard je (ve verzi předložené ke
schválení) k dispozici na http://standardy.
nature.cz > Znění standardů.
Upozorňujeme na některé častější chyby:
1. Nedostatečné odůvodnění povolení
kácení dřeviny
Při řešení žádosti o povolení kácení dřeviny
je třeba posoudit estetický a funkční

význam dřevin; posouzení se pak musí
uvést též v odůvodnění rozhodnutí.
2. Neprojednání povolování kácení dřevin u silnic se silničním správním úřadem
Rozhodnutí o kácení dřevin na
silničních pozemcích a u železničních
drah může obecní úřad vydat až po
dohodě s příslušným silničním úřadem
nebo drážním úřadem. Za dohodu lze
považovat i soulad vydaného rozhodnutí
s písemným vyjádřením silničního či
drážního úřadu. Nedojde-li k dohodě,
obecní úřad rozhodnutí nevydá, řízení
přeruší a věc předloží krajskému úřadu.
Příslušným drážním úřadem je Drážní
úřad v Praze, příslušnými silničními
úřady jsou: Ministerstvo dopravy pro
dálnice a rychlostní silnice, krajský úřad
pro silnice I. třídy, obecní úřad obcí
s rozšířenou působností pro silnice II. a III.
třídy, obecní úřad pro veřejně přístupné
účelové komunikace a místní komunikace.
3. Nedořešená příslušnost komisí
Povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les svěřuje zákon o ochraně přírody
obecním úřadům. Pokud má obec zřízenu
komisi jako poradní a iniciativní orgán
rady, může komise vykonávat působnost
při povolování kácení dřevin mimo les
jen za podmínky, že starosta obce komisi
tuto působnost svěřil po předchozím
projednání s ředitelem krajského úřadu.
Projednáním se v tomto případě rozumí
písemné sdělení starosty obce řediteli
krajského úřadu o tom, že hodlá komisi
uvedenou působnost svěřit, a písemná
odpověď ředitele krajského úřadu.
Předseda komise musí prokázat zvláštní
odbornou způsobilost v ochraně přírody
a krajiny.
 Jan Joneš, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 501, e-mail: jones.j@krvysocina.cz
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Vysočina se připravuje na veletrh REGIONTOUR 2013
Již letos na podzim zahájila příspěvková
organizace Vysočina Tourism přípravy
na nadcházející sezonu veletrhů a výstav
v oblasti cestovního ruchu. Jedním z prvních
veletrhů, na kterém se bude Kraj Vysočina
prezentovat, je již tradičně REGIONTOUR
2013 v Brně (17.–20. 1. 2013).
Ústředním tématem expozice Kraje Vysočina
je pro rok 2013 Mistrovství světa v biatlonu
2013, jež se bude konat v únoru v Novém
Městě na Moravě, a turistická nabídka regionu
Vysočina (trojúhelník památek UNESCO,
dovolená na venkově, prázdniny v zimě,
cykloturistika, pěší turistika, hipoturistika atd.)

Expozice Kraje Vysočina se bude v Brně
rozprostírat na 180 m2 a bude se v ní
prezentovat 25 spoluvystavovatelů z řad obcí,
měst a podnikatelských subjektů. Její součástí
bude i v letošním roce laserová střelnice, kde si
budou moci návštěvníci stánku zkusit zastřílet
podobně jako závodníci při biatlonovém
závodě. Další program pro návštěvníky je
intenzivně připravován. Jedním z jeho bodů
je tisková konference a připomenutí pátého
výročí založení příspěvkové organizace
Vysočina Tourism.
Prezentace na veletrhu Regiontour 2013 je
realizována v rámci projektu Prezentace

turistické nabídky Kraje Vysočina do roku
2013 s finanční podporou Regionálního
operačního programu Jihovýchod a Kraje
Vysočina.
Kromě veletrhu Regiontour Brno se
bude v roce 2013 Kraj Vysočina a jeho
turistická nabídka prezentovat ještě na
dalších jedenácti veletrzích a výstavách
(sedm v České republice, pět v zahraničí).
 Jitka Mattyašovská, Vysočina Tourism
telefon: 606 775 428, e-mail: jitka.
mattyasovska@vysocinatourism.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Stavební zákon
V částce 130/2012 Sbírky zákonů vydané dne 22. 10. 2012 byl pod
č. 350 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé související zákony.
Rozsáhlá novela stavebního zákona a dalších předpisů přispívá
k jednoduššímu procesu územního a stavebního řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Ochrana hospodářské soutěže
V částce 134/2012 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2012 byl pod
č. 360 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon mimo jiné upravuje podmínky takzvaného leniency programu, jenž je užíván k odhalování a rozbíjení kartelů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2012.
Ochrana zvířat proti týrání
V částce 134/2012 Sbírky zákonů vydané dne 29. 10. 2012 byl pod č.
359 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona promítá do právní normy evropskou právní úpravu ochrany zvířat.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013 (část pozbývá platnosti
dnem 11. 7. 2013, část pozbývá platnosti dnem 8. 12. 2019).
Insolvence
V částce 123/2012 Sbírky zákonů vydané dne 15. 10. 2012 byl pod
č. 334 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl zabránit podávání zjevně bezdůvodných návrhů na zahájení insolvenčního řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2012.

Dávky zdravotně postiženým osobám
V částce 122/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 10. 2012 byl pod č.
331 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č.
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon zmírňuje dopady rozsáhlé reformy dávek poskytovaných
zdravotně postiženým osobám.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2012.
Znečištění ovzduší
V částce 121/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 10. 2012
byla pod č. 330 publikována vyhláška o způsobu posuzování
a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti
o úrovni znečištění a při smogových situacích.
Předmětem úpravy je stanovení způsobů posuzování úrovně
znečištění a konkrétní podmínky provádění stacionárního
měření či modelování a dále vyhodnocení kvality ovzduší, které
se provádí porovnáním zjištěných úrovní znečištění s hodnotami
stanovených přípustných úrovní znečištění ovzduší, to znamená
zejména imisních limitů a cílových imisních limitů. Součástí
předpisu je i způsob a rozsah informování veřejnosti o aktuální
kvalitě ovzduší zejména při výskytu smogových situací.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 10. 2012.
Námořní zařízení
V částce 123/2012 Sbírky zákonů vydané dne 15. 10. 2012 bylo
pod č. 335 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní
zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 20. 10. 2012.
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