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PŘÍPRAVY NA PLÁNOVANÉ ZAVEDENÍ
SYSTÉMU VEŘEJNÉ DOPRAVY VYSOČINY
SE DOSTALY DO DRUHÉ POLOVINY
Kraj Vysočina pokračuje v přípravách na zavedení
systému Veřejné dopravy Vysočiny. Dopravní komise
už projednala a na prvním červencovém jednání radní
Kraje Vysočina odsouhlasili další z částí tohoto projektu. Ty definují a odborně popisují oblasti, které musí
být ještě před zavedením systému detailně připraveny.
„Co se týká příprav, máme zpracováno téměř 70 % jednotlivých částí, jež je nutné zabezpečit. Aktuálně jsme
schvalovali analýzu nákladů na vozidla a stanovené
požadavky na počet, umístění a rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl s tím, že se
jedná o podklady pro zpracovatele k návrhu rozsahu
dopravní obslužnosti v linkové dopravě.
Z aktuálně schválené analýzy pořizovacích i provozních nákladů na vozidla vyplývá, že nejvhodnější
variantou pro zajištění Veřejné dopravy Vysočiny je
kombinace nových a částečně odepsaných vozidel, jež
ale budou splňovat standardy kvality a bezpečnosti.
V rámci konečného návrhu oběhů vozidel dojde
k rozdělení vozidel podle velikosti, významnosti linky
a výsledného celkového proběhu v km/vozidlo.
Druhá část aktuálně řešené části projektu definuje
požadavky na počet, umístění a poskytovaný rozsah
služeb předprodejních a informačních kanceláří
v jednotlivých oblastech Vysočiny. „V budoucnu
vysoutěžený dopravce, který bude zajišťovat dopravní
obslužnost v dané oblasti Kraje Vysočina, bude
zároveň v předem určených sídlech zajišťovat provoz
kontaktních míst pro veřejnost,“ vysvětlil náměstek
Libor Joukl. Studie navrhuje šestnáct obcí, ve kterých by bylo vhodné zřídit kancelář. Jde o větší
města ve všech okresech po celé Vysočině. Zároveň
dokument definuje otevírací dobu a služby, jež budou
kanceláře zajišťovat. Pro účely výběrového řízení bude
Kraj Vysočina rozdělen na takzvané dopravní oblasti,
kde dopravce kanceláře s ohledem na dostupnost
v celém kraji zajistí. „Kontaktní místa zajistí potřeby
cestujících, a navíc budou důležitým nástrojem propagace veřejné dopravy,“ uzavřel Libor Joukl s tím, že

schválené části jsou pouze návrhy
a při realizaci se může přistoupit
k dílčím úpravám.
V současné chvíli odbor dopravy
a silničního hospodářství Kraje Vysočina připravuje
k projednání v Radě Kraje Vysočina části pod názvem
Zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné
linkové dopravy a vypracování rámcových jízdních
řádů a Zpracování sítě ostatních linek a vypracování
rámcových jízdních řádů. Dále zpracovává materiály
potřebné pro zavedení jednotného odbavovacího tarifu
Kraje Vysočina. Pokud návrh jízdních řádů v průběhu
července nebo srpna posvětí Rada Kraje Vysočina,
dojde k následnému projednávání v jednotlivých
obcích, kde se povede odborná diskuse se zástupci
místních samospráv tak, aby bylo možno výsledný
materiál schválit a následně podle něj vypsat výběrové
řízení na linkové dopravce v Kraji Vysočina.
Veřejná doprava Vysočiny
Komplexní systém regionální dopravy s názvem
Veřejná doprava Vysočina má být spuštěn nejpozději
do konce roku 2019. Cestujícím má přinést pohodlnější
přestupování, možnost nákupu jízdenek i přes internet
a v neposlední řadě zvýšit celkovou nabídku pro cestující. Systém, který má být založený na bezkontaktních
čipových kartách a doplňkově na papírových jízdenkách s 2D kódy, má integrovat drážní osobní dopravu
a regionální veřejnou linkovou dopravu s možností
integrace provozů MHD.
Aktuálně má Kraj Vysočina uzavřené smlouvy
s 21 linkovými autobusovými dopravci a dvěma
drážními. Ročně Kraj Vysočina na zajištění základní
dopravní obslužnosti v regionu, tedy na takzvané
prokazatelné ztráty z veřejné dopravy, doplácí téměř
600 milionů korun.
 Pavel Bartoš,
odbor dopravy a silničního hospodářství,
tel.: 564 602 237, e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz

SÍŤ PŮJČOVEN JÍZDNÍCH KOL SE DÍKY
PODPOŘE KRAJE VYSOČINA ROZRŮSTÁ
Cyklisté na Vysočině mají možnost
využít dvě nové stálé půjčovny kol
ČD BIKE v železničních stanicích
Třebíč a Žďár nad Sázavou. Kraj
Vysočina totiž společnosti České
dráhy, a. s., které celorepublikovou

síť cyklopůjčoven pod označením
ČD BIKE provozují a rozvíjejí,
poskytl dotaci ve výši 150 tisíc
korun, a přímo se tak podílel na
vybavení a následném otevření
nových půjčoven. „Hlavním cílem

projektu je zvýšení potenciálu
ekologické dopravy a dostupnosti
turistických atraktivit v regionech.
Podobný záměr máme i v Kraji
Vysočina. Navíc rozšíření a zkvalitnění nabídky doprovodných
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služeb pro cykloturistiku je v souladu se Strategií rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji
Vysočina, a proto jsme se rozhodli
cyklopůjčovny podpořit,“ uvedla
radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.
K dispozici jsou kvalitní pánská
a dámská (zejména trekingová)

ZPRAVODAJ
kola včetně výbavy. Výhodou
půjčoven ČD BIKE je obecně
jednotný systém v rámci celé
ČR, přímá návaznost na hromadnou dopravu, příznivé ceny
půjčovného, to vše především
v kombinaci s vlakovou dopravou, a z pohledu cykloturistiky
také možnost vrátit kolo v jiné
než výpůjční stanici. Nejen proto

využití půjčoven každým rokem
roste a setkává se s kladnou odezvou u cykloturistů.
V Kraji Vysočina funguje v tuto
chvíli pět celoročních půjčoven
v Třebíči, Žďáru nad Sázavou,
Novém Městě na Moravě, Telči
a Světlé nad Sázavou. Na dalších čtrnácti místech je možné
vypůjčená kola vrátit stejně jako
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na dalších stanicích například
Jihočeského nebo Jihomoravského kraje.
 Petr Stejskal,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 354,
e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

PREZIDENT MILOŠ ZEMAN POTŘETÍ
OFICIÁLNĚ NA NÁVŠTĚVĚ V KRAJI VYSOČINA
Své oficiální cesty po krajích České republiky uzavírá prezident Miloš zident Miloš Zeman ukončil, využil svou pětidenní dovolenou na
Zeman před letní dovolenou tradičně v Kraji Vysočina. A nejinak relaxaci na chalupě v Novém Veselí na Žďársku.
tomu bylo i letos. První den oficiální třídenní návštěvy odstartoval
prezident České republiky ve středu 29. června návštěvou sídla Kraje  Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
Vysočina. Se zastupiteli a představiteli obcí diskutoval například tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
o britském odchodu z Evropské
unie, o údržbě silnic prvních tříd
a nakonec pokřtil knihu Jitky
Hrůzové Moje Vysočina pohledem Miloše Zemana. Následovala cesta do Pelhřimova, kde
prezident zavítal do strojírenské
firmy Agrostroj, besedoval se
zaměstnanci společnosti a první
den oficiálního programu ukončil
návštěvou pelhřimovské radnice
a diskuzí s občany na náměstí.
Křest knihy Jitky Hrůzové Moje Vysočina pohledem Miloše
Prezident Miloš Zeman dekoroval městský prapor Pelhřimova
Zemana, fotografickým dílem listuje hejtman Kraje Vysočina
a rozloučil se se starostou Františkem Kučerou
Druhý den byl ve znamení konce
Jiří Běhounek
školního roku a experimentů. Na
krajské třebíčské průmyslové
škole předal prezident Miloš
Zeman čtrnácti nejúspěšnějším studentů vysvědčení, poté
navštívil ekotechnické centrum
Alternátor, kde za asistence dvou
studentek provedl efektní chemickou reakci, a pokračoval do
Martínkova – Vesnice roku 2015,
kde se také setkal s místními
Slavnostní vítání prezidenta v Martínkově za účasti starosty
Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid předává dar preobčany. Čtvrteční pouť zakončil
zidentovi Miloši Zemanovi
Josefa Svobody
návštěvou radnice ve Velkém
Meziříčí a následnou diskuzí
s velkomeziříčskými na náměstí.
I poslední den třídenního programu prezidenta České republiky Miloše Zemana na Vysočině
byl nabitý. Setkal se se zemědělci
v Nové Vsi u Nového Města na
Moravě, navštívil Bystřici nad
Pernštejnem, opět podiskutoval
s lidmi na náměstí a nakonec
Prezident Miloš Zeman zavítal i na radnici v Bystřici nad
Setkání zemědělců s prezidentem Milošem Zemanem v seníku
si prohlédl ekologické centrum
Pernštejnem, vlevo hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
v Nové Vsi u Nového Města na Moravě
Eden. Jakmile svou oficiální
vpravo starosta Karel Pačiska
jízdu po Kraji Vysočina pre-
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích bude opět poskytovat stát. Žádosti budou přijímány
prostřednictvím krajského úřadu.
Žadatel podá v období od 1. září
2016 do 31. března 2017 Ohlášení
žadatele o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích
(dříve registrace). Ohlášení musí
být provedeno před započetím

práce v lese. Formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách
Ministerstva zemědělství (www.
eagri.cz) a Kraje Vysočina (www.
kr-vysocina.cz → Dokumenty
odborů → Odbor životního prostředí a zemědělství → Oddělení
zemědělství → Příspěvky na hospodaření v lesích podle nařízení
vlády č. 30/2014 Sb.).

Vlastníci lesů mohou v Kraji Vysočina podávat žádosti podle Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích pro období
2014 – 2020 do 13. září 2016, kdy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodne o dalším postupu v oblasti
příspěvků na hospodaření v lesích
v Kraji Vysočina.

Vlastníky lesa upozorňujeme,
že o podporu na stejný předmět
příspěvku mohou žádat pouze
z jednoho zdroje.
 Jitka Merunková,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 365,
e-mail: merunkova.j@kr-vysocina.cz

INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA:
PODPORA PRVNÍM PŘESHRANIČNÍM PROJEKTŮM
Koncem června se v Rakvicích
na jižní Moravě uskutečnil
druhý Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko
– Česká republika. Na programu měl mimo jiné výběr
prvních projektů k podpoře
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které byly předloženy do březnové výzvy.
V prog r a mu pře sh r a n ič n í
spolupráce, v němž je kromě
Kraje Vysočina zapojený také
Jihomoravský kraj, Jihočeský
kraj, Horní a Dolní Rakousko
a Vídeň, se ucházelo o podporu
29 projektů.

Na jednání bylo podpořeno
16 z nich. Do pěti ze schválených projektů jsou zapojeny
i organizace z Vysočiny, z toho
tři ve funkci vedoucího partnera. „Tyto organizace budou
realizovat aktivity v oblasti
vědy a výzkumu, vzdělávání,
ekologických inovací a institucionální spolupráce,“ uvedl
Martin Hyský, radní pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování.
P r og r a m s p ol u p r á c e m e z i
Rakouskem a Českou republikou
se v období 2014–2020 koncentruje na čtyři prioritní osy. V prioritní ose 1 zaměřené na posílení

výzkumu, technického rozvoje
a inovací bylo podpořeno celkem
šest projektů, které v regionu
významně přispějí k rozvoji přeshraniční spolupráce v oblasti
vědy a výzkumu. V oblasti životního prostředí a zdrojů se budou
v následujících letech realizovat
čtyři projekty. Zrovna tak čtyři
projekty přispějí k rozvoji lidských
zdrojů a dva projekty si kladou za
cíl vytvořit a posílit udržitelné sítě
a zlepšit institucionální spolupráci.
Lhůta pro podávání žádostí
ve druhé výzvě programu končí
22. září 2016. O projektech
podaných v této výzvě se bude
rozhodovat na dalším zasedání

Monitorovacího výboru v lednu
2017. Projektové záměr y je
vhodné konzultovat s příslušnými
regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Kontakty
na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými
informacemi o programu naleznete na www.at-cz.eu.
 Iveta Fryšová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 546,
e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

NOVĚ STANOVENÁ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ
MAJÍ ZLEPŠIT KVALITU OVZDUŠÍ NA VYSOČINĚ
Na Vysočině bychom mohli už brzy začít dýchat ještě čistší vzduch.
Zlepšení kvality ovzduší nebo alespoň udržení aktuálního stavu má
za cíl nový Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod –
CZ06Z (dále „PZKO“) Ministerstva životního prostředí ČR (dále
„MŽP“). „Opatření jsou rozdělená do čtyř kategorií a zahrnují
například aktivity snižující vliv ze silniční dopravy nebo ze zemědělské výroby,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
PZKO řeší kvalitu ovzduší na regionální úrovni. Jeho cílem je co
nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky
oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen a tuhé znečišťující
látky, jakými jsou prašné částice určité velikosti. Účelem bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší
a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení
kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění. „Program
doporučuje podpořit výstavbu obchvatů měst a obcí, nízkoemisní
zóny, úpravu technologií na čištění spalin nebo odpadních plynů, ale
také omezování prašnosti ze stavební činnosti či podporu přeměny

topných systémů v domácnostech a využívání nových nízkoemisních
nebo bezemisních zdrojů energie,“ uvedl několik příkladů možných
opatření radní Zdeněk Chlád.
Čtyři základní kategorie definují opatření směřující ke snížení vlivů
ze silniční dopravy, ze stacionárních zdrojů, ze zemědělské výroby
a ze stacionárních zdrojů provozovaných v živnostenské činnosti
a v domácnostech. V PZKO jsou stanoveny také emisní stropy pro
silniční dopravu pro vymezená území, která se uplatní od roku
2020 včetně. Emisní stropy pro silniční dopravu byly stanoveny
pro zastavěná území obcí s počtem obyvatel nad 5 000 pro částice
PM10 (polétavý prach). V Kraji Vysočina se emisní stropy týkají
měst Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí, kde se podle
posledních měření potýkají v centrech s velkou hustotou automobilové dopravy. V ostatních obcích a městech, jež plní stanovené
limity a jsou aktuálně relativně čistými oblastmi, je třeba realizovat
opatření navržená v PZKO, aby docházelo ke zlepšování kvality
ovzduší nebo k jejímu udržení, aby hodnoty přípustné úrovně znečištění zůstaly pod definovanou hranicí.

číslo 08/2016

strana 4

ZPRAVODAJ

Formou opatření obecné povahy byl PZKO vydán v květnu letošního
roku, vyhlášený bude také ve Věstníku MŽP a Kraj Vysočina je
spolu s Jihomoravským krajem zařazen podle přílohy č. 3, zákona
o ochraně ovzduší, do Zóny Jihovýchod.
PZKO nabyl účinnosti 20. června 2016 a k naplňování jeho cílů
a plnění stanovených opatření bude zřízen pro každou zónu takzvaný Implementační výbor, jehož členové budou nominovány
MŽP, a na výběru jejich složení se bude podílet také Krajský úřad
Kraje Vysočina a příslušné obecní úřady s rozšířenou působností.
Celý obsah PZKO je elektronicky dostupný na webových stránkách

krajské úřadu: www.kr-vysocina.cz/ochrana-ovzdusi/ds-300138/
archiv=0&p1=2087.
Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům v České republice. Od
roku 2012 monitoruje kvalitu ovzduší v rámci projektu Informační
systém kvality ovzduší Vysočina. Výsledky několikaletého měření
tuto informaci potvrzují a zároveň dokládají, že vyšší koncentrace
byly naměřeny pouze během extrémních epizod v zimních obdobích.
 Jiří Růžička, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 518, e-mail: ruzicka.j@kr-vysocina.cz

TŘETÍ VYDÁNÍ KATALOGU SLEV A VÝHOD PRO
DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ KRAJE VYSOČINA
Na přelomu června a července
přišlo všem držitelům Rodinných pasů Kraje Vysočina do
e-mailových schránek v pořadí
t řetí v ydání katalog u slev
a výhod souvisejících s tímto
projektem. Vůbec poprvé ho
tak zájemci obdrželi v elektronické podobě. „Jdeme s dobou.
Katalog si stačí stáhnout do
tabletu nebo mobilu, a mít jej
tak neustále při sobě. Věřím,
že své využití najde velice
rychle,“ říká radní Kraje Vyso-

čina pro oblast sociálních
a prorodinné politiky Petr
Krčál.
Celkem 70 stran obsahuje jak
akční nabídky, tak i dlouhodobé
slevy. Jak už bývá zvykem,
opět došlo k rozšíření nabídky.
„Zaměřili jsme se na to, co
držitelé využívají nejčastěji.
Jde tedy o slevy vážící se na
volnočasové aktivity, cestování,
ubytování nebo například také
stravování,“ přibližuje Roman
Sýkora z odboru sociálních

věcí Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
V obsahu nechybí ani přehled
akcí, které se konají pod hlavičkou Rodinných pasů Kraje
Vysočina, nebo anketa mezi
držiteli. Zařazeny jsou také
informace týkající se míst přátelských rodině na Vysočině,
takzvaných Family Pointů.
Připraveno je zábavné čtení, jež
doprovází hravá grafika.
Obdobně je sestavený i katalog
slev a výhod pro držitele Senior

pasů Kraje Vysočina, který
byl adresován do poštovních
schránek.
Držitelů Rodinných a Senior
pasů Kraje Vysočina každoročně přibývá. V současnosti
Kraj Vysočina registruje více
než 35 tisíc majitelů.
 Aleš Urban,
odbor sociálních věcí,
tel.: 564 602 813,
e-mail: urban.a@kr-vysocina.cz

DO PRÁCE NA KOLE UJELI VYSOČINŠTÍ CYKLISTÉ
TÉMĚŘ STO TISÍC BEZEMISNÍCH KILOMETRŮ
V Kraji Vysočina se letos do cyklistické akce Do práce na kole za
výrazné organizační podpory měst zapojilo 507 cyklistů, běžců
a chodců, kteří se v celkem 164 dvou až pětičlenných týmech v rámci
účastnických měst snažili celý květen o co nejčetnější jízdy na kole
do práce a z práce. Na kolech a koloběžkách tak ujeli více než 97 400
kilometrů. „V úterý 12. července si vylosovaní účastníci v kategorii
Pravidelnost jednotlivců převzali v sídle Kraje Vysočina ocenění –
skládací jízdní kola,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.
Petra Fortelná z Třebíče, Pavel Vrábel z Jihlavy a Ondra Sobotka ze
Žďáru nad Sázavou absolvovali během soutěžního května díky své
cyklopravidelnosti a také velké dávce štěstí při losování výherců
krásná skládací městská kola od Kraje Vysočina. Vedle hlavních
soutěžních kategorií byla vyhodnocena i kategorie výkonnostní,
kde už podruhé v řadě na prvním místě figuruje Renata Krupičková. Ta si letos prvenství zajistila úctyhodnými 1 105 kilometry.
„Začínala jsem každodenní jízdou do práce a zpět s trasou Polná–
Jihlava dlouhou 40 kilometrů. Poslední květnové dny jsem si denně
připisovala 85 kilometrů, protože jsem si cestu krátila přes Luka
nad Jihlavou. Počítám s tím, že v jízdě do práce budu pokračovat
minimálně do konce října,“ prozradila Renata. Nejvíce kilometrů
v kategorii Muži si letos připsal David Sýkora, který celý květen
jezdil trasu Nové Město na Moravě – Jihlava, a tedy cestu do
zaměstnání. Celkem najezdil téměř 1 850 kilometrů.

Kraj Vysočina podpořil organizaci kampaně na Vysočině. Do celonárodně šestého ročníku soutěže se tak zapojila nově města Třebíč
a Žďár nad Sázavou a už počtvrté Jihlava, která počtem účastníků
úspěšně šlapala na paty nepoměrně větším krajským městům,
jakými jsou Ostrava, Plzeň, České Budějovice nebo Olomouc. To se
projevilo i v účasti přepočtené na počet obyvatel, kde Jihlava se
415 účastníky skončila jako krajské město první a celkově třetí za
Otrokovicemi a Jindřichovým Hradcem.
Hlavní smysl kampaně a soutěže je podporovat zdravý životní
styl a rozvoj cyklodopravy ve městech. Typická trička účastníků
s letošním mottem: Je tisíc důvodů, proč jezdit do práce na kole,
byla rozhodně v ulicích vidět. Navíc mnoho účastníků z těch, kteří
se zapojili poprvé, „jezdí“ dál, protože si svůj důvod našli.
Celkově letošní celonárodní cyklodopravní soutěž Do práce na kole
2016 lámala rekordy. Bezmála 11 000 lidí z celé České republiky
udělalo něco pro svoje zdraví i životní prostředí a zapojilo se do
květnové celonárodní kampaně, jejímž cílem je motivovat zaměstnance k ekologicky šetrné dopravě. Celorepublikově účastníci
z 1 825 firem našlapali během května neuvěřitelných 2 104 000 kilometrů v rámci 28 účastnických měst.
 Petr Stejskal,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz
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ŠEST VÝROBCŮ ZÍSKALO NOVĚ ZNAČKU
VYSOČINA REGIONÁLNÍ PRODUKT
Uzené ořechy z Dalešic, medov i na z Telče, P roset í nské
t r ubičk y, medové dobrot y
z Lukavce, telčské pivo a bezlepkové výrobky z Chotěboře nesou
nově označení VYSOČINA
regionální produkt. Jejich producenti si 28. června v sídle Kraje
Vysočina v Jihlavě od náměstka
hejt ma na K r aje Vysoči na
Vladimíra Novotného a radního
Kraje Vysočina Zdeňka Chláda
osobně převzali certifikát opravňující značku kvality Vysočiny
využívat. Šest nových produktů
rozšířilo seznam na aktuálních
68 výrobků, které prošly přísným procesem certifikace a skutečně pocházejí z Vysočiny.
„ Pod m í n kou pro udělen í
značky je nejen místní původ,
ale také přispívání k dobrému
jménu regionu. Navíc výrobky
musí být kvalitní, šetrné vůči

životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k Vysočině
z hlediska využívaných surovin nebo tradičního postupu
výroby,“ vysvětlil radní Kraje
Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád, který byl členem nezávislé certif ikační
komise.
Kromě nově udělených značek
obnovila komise certifikát na
další dva roky farmářským
výrobkům Pekařství Jiří Žák
z Termesiv, Sádeckému vínu
Vinařství Sádek z Kojetic
na Moravě, medovým pern íčk ů m Taťá ny Ne ča sové
z městysu Sněžné, Jemnickým
u zen i ná m ( ř a dě svatov ítských specialit), pivu Harach
z Velkého Meziříčí, dobrot á m od fa r má ř k y Boženy
Kreičy z Třebíče a dřevěným

stojanům s medovinou Ivy
Dostálové z Nového Města na
Moravě.
Síť prodejen regionálních
produktů v Kraji Vysočina
Označení Certifikované prodejny regionálních produktů
v Kraji Vysočina mohou opětovně využívat tři uvedené
provozovny:
Domácí dobroty, s. r. o.,
Ostašov
Jelinkova vila, s. r. o.,
Velké Meziříčí
ROAKTIV, s. r. o.,
Jemnice
Označení prodejny má zviditelnit a podpořit prodejny
a obchůd k y zaměř ující se
na místní produkty a napomoci regionálním producentům s odbytem jejich výrobků
a služeb.

Značkou VYSOČINA regionální
produkt nově oceněné výrobky
Uzené ořechy z Dalešic,
Oldřich Kos, Dalešice
Medovina, Monika
Eva Lamper Vincenc,
Bohuslavice u Telče
Prosetínské trubičky, Radka
Maršálková Lontrasová,
Prosetín u Bystřice
Medové dobroty ze zahrádky
u Tomíků, Gabriela
Macholdová, Lukavec
Telčské pivo a pivo
Bohuslavický osel,
Telčský pivovar, Telč
Výrobky bezlepkové,
Kristína Pleskačová,
Chotěboř
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail:
brothankova.m@kr-vysocina.cz

NEJLEPŠÍMI SBĚRAČI PAPÍRU JSOU
ŽÁCI Z JEMNICE A Z HODIC
Jubilejní patnáctý ročník soutěže s panem Popelou ve sběru
papíru zná své letošní vítěze, kteří si cenu převzali v sídle Kraje
Vysočina. „Úkolem školy bylo během školního roku nasbírat co
největší množství papíru. V první kategorii celkové množství
papíru slaví úspěch žáci Základní školy v Jemnici, kteří sesbírali
75 160 kilogramů, druhou kategorii množství v kilogramech
přepočtené na žáka pak vyhrály děti ze Základní školy
a Mateřské školy Hodice, jež v přepočtu na jednoho žáka donesly
neuvěřitelných 320 kilogramů,“ prozradil výsledky soutěže krajský
radní pro životní prostřední a zemědělství Zdeněk Chlád.
Soutěž pořádá společnost FCC Česká republika za podpory Kraje
Vysočina a je určena pro mateřské školy, základní a speciální
školy, střední školy a volnočasová zařízení pro děti a mládež.
Kraj Vysočina aktivně podporuje environmentální projekty
a jedním z nich je soutěž s panem Popelou. „V letošním roce jsme
například připravili putovní výstavu s názvem Recyklovaná móda
a soutěž obcí My třídíme nejlépe,“ doplňuje radní Zdeněk Chlád.

Přehled vítězů z Kraje Vysočina,
ročník soutěže 2015/2016

Kategorie celkové množství sebraného papíru v kg
Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace
Rodičovské sdružení při ZŠ T. G. Masaryka
v Moravských Budějovicích

75 160
65 960

Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989,
příspěvková organizace
Nadační fond ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova
933
Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad
Plovárnou 5, příspěvková organizace

42 940
38 560
34 006

Kategorie podle množství v přepočtu na jednoho žáka v kg
Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková 320,00
organizace
Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, 311,87
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Krahulčí, okres
298,29
Jihlava, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Nové Syrovice, okres 190,73
Třebíč, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Stará Říše,
187,46
příspěvková organizace
Přehled výsledků všech ročníků je možné nalézt na webových
stránkách www.fcc-group.cz.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
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AKTIVITY KRAJE VYSOČINA
PŘI APLIKACI RADONOVÉHO PROGRAMU ČR
Rada Kraje Vysočina na svém třiadvacátém zasedání 12. července schválila Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové
dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření. Ta jsou
určena především pro byty, předškolní a školní zařízení a veřejné
vodovody v rámci Radonového programu ČR – Akční plán
2010–2019 na území Kraje Vysočina. Za ukončené I. pololetí
letošního roku Kraj Vysočina eviduje tyto výsledky:
Protiradonová ozdravná opatření v bytech
Ve sledovaném období byl za pomoci státní dotace ve výši 150 tisíc
korun ozdraven byt v rodinném domku v Příložanech na Třebíčsku snížením jeho vysoké radiační zátěže z původních 3 300 Bq/
m3 na 100 Bq/m3, a tedy pod legislativní směrnou hodnotu 400 Bq/
m3. Ve schvalovacím řízení Ministerstva financí ČR na získání
státní dotace v celkové výši 300 tisíc korun jsou další dvě akce,
a to v Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou.
Protiradonová ozdravná opatření v předškolních a školních
zařízeních (MŠ a ZŠ)
Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje
Vysočina byla zabezpečena státní dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v objektu dětských jeslí v Jihlavě na
ulici Seifertova v celkové výši 1,36 milionu korun s předpokladem
realizace v letošním roce.
Na základě opakovaného apelu krajského úřadu na Státní úřad pro
jadernou bezpečnost (SÚJB) bylo u MŠ Batelov, MŠ Vančurova
ve Žďáru nad Sázavou a v ZŠ Velká Bíteš po půl roce od dokončené
realizace protiradonových opatření provedeno ověřovací měření,
které zajistila monopolní expertní radonová skupina Státního
ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO). Zároveň bylo vydáno
závěrečné stanovisko SÚJB a přibližně po roce uvolnilo Ministerstvo financí státní dotace v celkové výši 4,03 milionu korun.
Dokončení těchto akcí pomohlo ozdravit životní prostředí pro
zhruba 250 dětí a dospělých, kteří v daných objektech žijí nebo
v nich každodenně působí.
Na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje
Vysočina se s žádostí o pomoc s administrací po realizaci protiradonových opatření v ZŠ a MŠ Pyšel mimořádně obrátila starostka
obce Pyšel, která se už od ukončení realizace od září 2015 potýká
s náročnými administrativními kroky a komplikovaným jednáním
na SÚJB a SÚRO. Krajský úřad se proto do jednání zapojil a ze své
pozice podpořil aktivitu všech zapojených institucí. Cílem je, aby
se administraci akce podařilo co nejrychleji uzavřít a Ministerstvo
financí uvolnilo na účet obce proinvestovaných 1,2 milionu korun.
Naopak SÚJB už souhlasné stanovisko pro poskytnutí státní dotace
na realizaci protiradonových opatření vydalo pro ZŠ a MŠ Písečné,
MŠ Mohelno, MŠ Jersín, ZUŠ Masarykovo náměstí 16/65, Jihlava,
a pro ZŠ T. G. Masaryka, Žižkova, Jihlava.
Protiradonová opatření na veřejných vodovodech
Odradonováním prošel veřejný vodovod v obci Věcov, kde zapojením skrápěné aerační věže stála realizace 1,3 milionu korun.
Původní objemová aktivita radonu zjištěná u spotřebitelů v hodnotě 439 Bq/l byla za pomoci nového odradonovacího zařízení
snížena na pouhých 12 Bq/l, a tedy pod směrnou hodnotu 50 Bq/l.
Tím bylo ozdraveno životní prostředí pro přibližně 210 obyvatel

obce na Žďársku. V přípravě (před vydáním stanoviska SÚJB
k poskytnutí dotace) se nachází vodovod Trpišovice na Havlíčkobrodsku. Jedná se o vodovod s obsahem 754 Bq/l, a tedy o více
než 100 % převyšující legislativně mezní hodnotu 300 Bq/l, při
které už nesmí být voda dodávána koncovým uživatelům. Vodovod
zásobuje zhruba 152 obyvatel obce. Z důvodu složitého jednání
se SÚJB byl odbor životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina požádán o pomoc při získávání stanoviska
u SÚJB, a tím i dotace pro Obec Trpišovice.
Monitoring radonu
Monitoring radonu zajišťuje od roku 2010 na základě individuálních požadavků odbor životní prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Sledování je stále bezplatné, realizované
korespondenčním způsobem pomocí detektorů RAMARN, jejichž
distributorem je Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Ve sledovaném období bylo v našem kraji tímto způsobem změřeno 27 objektů
– převážně rodinných domků. Tři z nich vykazují nadměrnou objemovou aktivitu radonu, a to v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou,
kde bude nutné realizovat protiradonová opatření.
Naplňování cílů Radonového programu ČR – Akční plán
2010–2019
Prioritním cílem vládou schváleného Radonového programu ČR
je strategie informovanosti zaměřená na zajištění obecné informovanosti veřejnosti i cílené informovanosti pro skupiny občanů
i profesní skupiny, kterých se problematika přímo dotýká. Vláda
doporučila krajům se na tomto programu podílet, a to i finančně.
Za tímto účelem odbor životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina ve sledovaném období aktualizoval webové
stránky pod odkazem www.kr-vysocina.cz → Životní prostředí
→ Radon → Aktuální informace. Přidal tři nové aktuální informace pro veřejnost, informoval občany v krajském zpravodaji
a také připravil dvě tiskové zprávy. Dále na přímé vyžádání průběžně podává zevrubné informace zájemcům o tuto problematiku,
a to s ohledem na dlouholeté zkušenosti. Na vyžádání je schopen
pomoci i mimo územní působnost kraje.
Dalším cílem Radonového programu ČR je strategie usměrňování
stávajícího ozáření z radonu, spočívající ve snižování zjištěných
vysokých koncentrací radonu v bytech, předškolních a školních
zařízeních, veřejných vodovodech a v objektech veřejného zájmu,
jako jsou domovy důchodců, dětské domovy, domy s pečovatelskou
službou a další.
Proto odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Kraje Vysočina svým aktivním přístupem vychází obcím a obyvatelům co nejvíce vstříc. Bez výjimky pomáhá všem zájemcům
o realizaci protiradonových ozdravných opatření překonat legislativní i realizační bariéry tak, aby v co nejkratším termínu dosáhli
snížení nadměrné radiační zátěže svých objektů. V současnosti se
tak děje u čtyř připravovaných objektů na realizaci protiradonových opatření v rodinných domech, u šesti objektů předškolních
a školních zařízení a u jednoho veřejného vodovodu.
Na aplikaci Radonového programu ČR na území našeho kraje
byly v letech 1991–2015 ze státního rozpočtu získány prostředky
v celkové výši 197 milionu korun. Z toho za aktivní působnosti
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Kraje Vysočina v letech 2003–2015 ve výši 103,5 milionu korun.
Využití těchto prostředků vedlo k ozdravení 642 bytů v rodinných
domcích, 53 předškolních a školských zařízení, 148 veřejných
vodovodů a k realizaci průzkumu zaměřeného na výskyt radonu
v 33 tisících bytech v Kraji Vysočina.
Realizace protiradonových opatření ozdravila životní prostředí pro
přibližně 100 tisíc obyvatel Vysočiny.

která vzniká z přírodních zdrojů (radonu). Pozitivního efektu
– snížení nadměrné radiační zátěže životního prostředí obyvatel
pobývajících v problematických objektech – lze však dosáhnout
jedině s pomocí veřejného zájmu. Pokud se budou lidé o problematiku zajímat, může kraj do budoucna udržet zdravý vývoj obyvatel.
Pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Kraje Vysočina jsou připraveni pomoci.

Kraj Vysočina aktivně podporuje Radonový program ČR. Je si
vědom zdravotních důsledků radiační zátěže na území Vysočiny,

 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

KLIMATOUR 2016 - OZVĚNY
Do letošního ročníku Klimatour
se zapojilo rekordních 400 žáků
základních a mateřských škol
v Kraji Vysočina. Akce, která
je jednou z aktivit Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a MA21,
proběhla pod záštitou Martina
Hyského, radního pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování, a Libora Joukla,
náměstka hejtmana pro oblast
dopravy a majetku kraje.
Po loňské návštěvě obcí a škol
v okrese Pelhřimov se trasa
p o s u nu l a d o Ji h l av s ké h o
okresu a nyní už směřuje zpět
k Rakousku, odkud byl model
této cyklistické ekologické štafety přenesen k nám na Vysočinu v roce 2012. Propaguje
zdravý životní styl, principy
ochrany životního prostředí
a také sousedskou vzájemnost
a sounáležitost s místem, kde
žijeme. Program, který Klimatour přináší do škol, připravil
spolek KUŠ pro multikulturní
a environmentální výchovu.
Děti si při hrách a pohybových
soutěžích zábavnou formou
osvojují šetrný a udržitelný
přístup k životnímu prostředí,
dr uhy ekologické dopravy,

správné třídění a také předcházení vzniku odpadů, jak
získávat energii z obnovitelných
zdrojů a podobně. Jedním z probíraných témat je i bezpečnost
v silničním provozu a správné
vybavení jízdních kol. Jednotlivé školy si mezi sebou předávají symbolickou štafetu, kterou
připravují sami žáci. Peloton
vítají na jeho zastávkách nejen
zástupci zapojených škol, ale
také představitelé hostitelských
měst a obcí, kteří představují
návštěvníkům místní historické
a kulturní zajímavosti.
V předprázdninovém týdnu
cyklistický peloton zahájil své
putování v Základní a Mateřské
škole Žirovnice. Organizační
tým akce předal štafetu od dětí
ze Základní školy Sázavka, kde
loňský ročník končil. Žirovničtí
žáci si pro hosty připravili
krátkou obrázkovou prezentaci
Žirovnice nebo zábavný tanec
loupežníků. Své produkty představily firmy Masný průmysl
Jan Prantl, Mlékárna Žirovnice, s. r. o., a ITW Construktion
Produkts CZ, s. r. o. Na cestu do
Růžené, další zastávky putování, byl peloton doprovázen

mladými cyklisty
žirovnické školy.
V Růžené na
účastníky čekalo
představení historie hradu Roštejn
provedené kastelánkou Kateřinou Rozinkovou a písnička
v anglickém jazyce o zvířátkách
v podání dětí z místní školy.
Druhý den začínalo cykloputování v Základní a mateřské
škole Batelov. Nejmenší žáčci
si připravili krásnou pohádku
O veliké řepě. Pro členy pelotonu připravila svačinku na
cestu firma Lapek, a. s. Ukázku
svých výrobků představily
m íst n í f i r my PLAST Y KO
WORD, s. r. o., a Rejoice, s. r. o.
Po skončení oficiálního programu, her a soutěží na třicet starších žáků nasedlo na
kola a doprovodilo společně
s organizátory akce svou štafetu
až do Třeště. Tady je místní
žáci uvítali veselou písničkou
v doprovodu kytary. Více než
sto soutěžících pak plnilo zadání
jednotlivých disciplín až do
odpoledních hodin.
Dne 23. června cyklistický
peloton přijel do Pavlova. Žáci

základní školy zahráli pohádku
O třech čunících. Do programu
Klimatour se k nim pak také přidali ti nejmenší z místní mateřské školy. Malou ochutnávkou se
představila místní firma Hosova
obchodní společnost, s. r. o.
Posledním zastavením byla
základní škola v Urbanově. Sami
žáci si připravili velmi vtipnou
recyklační scénku a s velkou
chutí se na školní zahradě pustili do soutěží. Letošní ročník
sice už skončil, ale těšíme se, že
Urbanov bude úvodní zastávkou
Klimatour 2017.
V š e m z a p oje ný m š kol á m
a obcím velmi děkujeme.
 Jana Böhmová,
odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 586, e-mail:
bohmova.jana@kr-vysocina.cz

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ
A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ZA ROK 2015
V první polovině měsíce června 2016 ukončili kontroloři Krajského
úřadu Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2015.
Z celkového aktuálního počtu 704 obcí a 66 DSO v kraji krajský úřad přezkoumal hospodaření 611 obcí a 46 DSO, což je o devět obcí a čtyři DSO
více než v předchozím roce. Ostatní obce a DSO si nechaly své loňské hospodaření prověřit na základě smluvního ujednání profesionálními auditory.

V období od poloviny srpna do prosince roku 2015 provedli krajští
kontroloři dílčí přezkoumání hospodaření u 422 obcí (to je o 25 obcí
více než v roce 2014) a u 45 DSO. Z tohoto počtu si 330 obcí
vyžádalo provedení dílčího přezkoumání dobrovolně nad rámec
zákonné povinnosti, neboť v případě zjištěných chyb a nedostatků
tak získaly čas pro jejich odstranění ještě do konce aktuálního
účetního období. Vyplatilo se to 17 obcím, které zjištěné chyby
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v hospodaření ještě v roce 2015 napravily, a tak byl závěr zprávy
při konečném přezkoumání hospodaření bez uvedení nedostatků.
Při dílčích přezkoumáních za rok 2015 nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky v hospodaření 75 % obcí a 93 % DSO.
Od konce ledna do poloviny června 2016 vykonali kontroloři
krajského úřadu druhá dílčí nebo jednorázová (tzv. konečná) přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2015. Chyby a nedostatky
v hospodaření byly uvedeny ve zprávách o výsledku přezkoumání
hospodaření u 26 % obcí a devíti procent DSO; za rok 2014 byly
zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření 25 % obcí a dvanácti
procent DSO.
Podobně, jako tomu bylo v předchozích letech, se nedostatky
vyskytovaly nejčastěji v oblasti účetnictví, a to především v inventarizaci a evidenci majetku; zjišťována byla neprůkaznost účetních
záznamů a nezaúčtování všech účetních případů, zejména pozemků
a drobného dlouhodobého majetku.
Kromě účetnictví bylo zjišťováno neplnění některých povinností
stanovených zákonem o obcích, především nekonání zastupitelstva
obce nejméně jednou za tři měsíce, nebo povinností podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
kdy je opakovaně nejčastějším nedostatkem nevedení finančního
hospodaření obce v souladu se schváleným rozpočtem a neschvalování rozpočtových opatření orgánem územního celku k tomu
oprávněným.
Některé obce také nedodržují administrativní povinnosti stanovené
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO. Jedná se zejména o povinnost
přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a podat
o nich informaci krajskému úřadu v zákonem stanovené lhůtě, což
znamená do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v orgánech územního celku. Za nedodržení
této povinnosti byla v uplynulém roce uložena pokuta 21 obcím
a jednomu DSO. Kromě toho byly uloženy pokuty i dvěma obcím
a jednomu DSO, jejichž hospodaření přezkoumával auditor, za
správní delikt spočívající v tom, že do 15 dnů ode dne projednání
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v orgánech
územního celku nepředaly její stejnopis krajskému úřadu.
V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2015 byly dvě obce
upozorněny na rizika, která by mohla mít negativní dopad na

jejich budoucí hospodaření (neprůkazné účetnictví a nedostatečný přehled o majetku obce). Dalších 88 obcí a dvanáct DSO
kontroloři v závěru zpráv o výsledku hospodaření upozornili na
některé potenciálně rizikovější skutečnosti, především na překročení standardních hodnot vybraných poměrových ukazatelů
hospodaření, i s uvedením důvodů, kvůli kterým k překročení
došlo.
Také při přezkoumání hospodaření za rok 2015 musely být ukládány pokuty za správní delikty podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Uloženy byly
celkem 22 obcím a čtyřem DSO, většinou za nezveřejnění návrhu
rozpočtu nebo návrhu závěrečného účtu (včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření) na úřední desce a v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu 15 dní
přede dnem jejich projednání v příslušných orgánech. V pěti případech se jednalo o správní delikt nehospodaření podle pravidel
rozpočtového provizoria a v jednom případě o nezpracování rozpočtového výhledu.
Celkově lze konstatovat, že proti předchozímu období nedošlo
k významnějším změnám v hospodaření obcí a DSO; množství
a závažnost zjištěných chyb i nedostatků zůstává zhruba na stejné
úrovni. Negativně hodnotí kontroloři skutečnost, že se v hospodaření 33 obcí v roce 2015 opakovaly stejné nedostatky jako
v předchozích letech, což je o dvanáct obcí více, než tomu bylo
v roce 2014.
Shrnutí nejčastějších nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obcí a DSO v Kraji Vysočina za rok 2015 je zveřejněno
na internetových stránkách Kraje Vysočina v sekci Krajský úřad
→ Dokumenty odborů krajského úřadu → Odbor kontroly. Zde lze
rovněž nalézt informace o základních povinnostech obcí a DSO
stanovených zákonem o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a DSO a přehled o možných správních
deliktech obcí a DSO podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a DSO.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
tel.: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

MODERNIZACE KŘIŽOVATKY V JEMNICI
Významné křížení silnic II/408
a II/152 v Jemnici se přestavbou
promění na stykovou křižovatku a v opuštěné části vozovky
vznikne parkoviště. Součástí
stavby, kterou má v režii Kraj
Vysočina jako vlastník komunikace, je také kompletní rekonstrukce vozovky silnice II/408
od křižovatky směrem k už zmodernizovanému úseku na Dobrou
vodu v délce zhruba 650 metrů.
„Práce na stavbě za bezmála 11,3
milionu korun začnou ihned po
podepsání smlouvy pravděpodobně v průběhu srpna a skončit
mají se závěrem listopadu,“ uvedl

náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor
Joukl s tím, že kraj chce využít
evropské dotace z programu
IROP, které mohou společně
se státními prostředky pokrýt
až 90 % všech výdajů. Na celé
stavební akci se navíc podílí
i město Jemnice, které pokryje
600tisícové náklady spojené
s výstavbou parkoviště.
Silnice, která je aktuálně ve špatném technickém stavu, bude po
rekonstrukci dvoupruhová se šíří
jízdního pruhu tři a půl metru.
Modernizace bude probíhat za
částečné uzavírky silnice II/152,

kde budou provoz řídit semafory.
Silnice II/408 bude v opravovaném úseku pro dopravu uzavřena
a objízdné trasy budou standardně označeny. Úpravy komunikace II/408 jsou navrženy tak,
aby respektovaly stávající výškové poměry v území. Současně
je nutné upravit vozovku silnice
II/152 v oblasti křižovatky, kde
v délce 130 metrů dojde k úpravě
svislého a vodorovného dopravního značení podle platných
předpisů.
Kraj Vysočina se dlouhodobě
snaží o zlepšování dostupnosti
hraničních přechodů a dalších

dopravních návazností s Dolním Rakouskem. V předchozích letech byly dokončeny projekty II/152 Jaroměřice nad
Rokytnou – Dědice a II/408
Jemnice – most, zrealizoval se
projekt II/406 Telč – průtah,
který zahrnoval zásadní modernizaci silnice II/406 v intravilánu
města Telč včetně výstavby dvou
okružních křižovatek.
 Pavel Hamáček,
odbor dopravy a silničního
hospodářství,
tel.: 564 602 387,
e-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz
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TESTOVÁNÍ NA VYSOČINĚ ODHALILO

VELKÝ POČET KLÍŠŤAT INFIKOVANÝCH BORELIÓZOU
Pracovníci protiepidemického odboru KHS kraje Vysočina
ve spolupráci se Státním veterinárním ústavem v Jihlavě a za
finanční podpory Kraje Vysočina testovali klíšťata s cílem zjistit
míru promořenosti virem klíšťové encefalitidy a bakteriemi
lymeské boreliózy v regionu Vysočiny. V 21 vytipovaných lokalitách z celkového počtu 29 byla prokázána bakterie Borrelia
burgdorferi způsobující lymeskou boreliózu.
„Oproti roku 2015 tak na Vysočině došlo k dramatickému nárůstu
tohoto nebezpečného onemocnění,“ okomentovala krajská epidemioložka Alena Dvořáková z KHS kraje Vysočina. Uvedla,
že virus klíšťové encefalitidy sice nebyl zachycen ani v jedné
z lokalit, přesto s příchodem léta onemocnění klíšťovou encefalitidou v našem kraji stále narůstá. V rizikových oblastech je
totiž infikována virem klíšťové encefalitidy pouze část klíšťat
(0,1–5 %) a geografická distribuce těchto infikovaných klíšťat
v rámci regionu se může dramaticky lišit oblast od oblasti i na
velmi malé vzdálenosti, takže riziko onemocnění klíšťovou encefalitidou hrozí, byť v menším rozsahu.
„K podpoře takzvaného vlajkování klíšťat jsme přistoupili i z toho
důvodu, že Kraj Vysočina zaujímá už deset let druhé místo
v Česku co do nemocnosti na klíšťovou encefalitidu, a dokonce
od roku 2015 zdravotníci v kraji evidují dvě úmrtí,“ vysvětlil
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že aktivita klíšťat
je v letošním roce díky teplé zimě nadprůměrně vysoká.
V každém okrese byly vytipovány nejméně čtyři lokality na
základě znalosti nemocnosti na klíšťovou encefalitidu a lymeskou boreliózu v okrese a dále podle účelu užívání, například se
jednalo o rekreační oblasti včetně letních táborů, městský park
nebo zahrádkářské kolonie. V každé lokalitě museli pracovníci
sebrat nejméně 30 až 50 klíšťat, aby bylo šetření validní.
Výsledky aktuálních testů částečně vyvracejí teorii o přítomnosti
klíšťat hlavně ve vlhké vysoké trávě. „Klíšťata jsme nacházeli
i na velmi suchých místech v posečených zahradách a loukách,
a dokonce i na betonu nebo asfaltu,“ přiblížila doktorka Alena
Dvořáková, která upozorňuje, že je stále potřeba dodržovat souhrn
opatření vedoucích k ochraně před onemocněními způsobenými
klíšťaty.
Pokud se podaří vytvořit příznivé podmínky, uvažuje se o možném opakování průzkumu v příští sezoně.
Jak se účinně chránit při pohybu v přírodě?
zvolte vhodné oblečení a obuv – ideálně dlouhé rukávy
a dlouhé světlé kalhoty, na kterých jsou klíšťata dobře vidět,
uzavřenou obuv (nejlépe holínky), případně nohavice zastrčte
do ponožek.
velmi vhodná je aplikace repelentů proti klíšťatům, a to především na boty, ponožky, kalhoty, případně i na kůži.
pro minimalizaci rizika napadení klíštětem doporučujeme
omezit pohyb v travnatých nebo křovinatých porostech,
pohybovat se spíše po zpevněných cestách, nelehat a nesedat
do trávy.
po návratu domů je nutné se důkladně prohlédnout, nejlépe za
asistence druhé osoby. Klíšťata se nejčastěji přisávají v podkolenních jamkách, podpaží, za ušima, na hlavě ve vlasech,
v tříslech a v intimních partiích. Obdobnou prohlídku je třeba
provést i následující ráno.

Nejúčinnější prevencí před onemocněním klíšťovou encefalitidou je OČKOVÁNÍ.
Jak správně odstranit přisáté klíště?
klíště vyndávejte ideálně pinzetou nebo speciálními kleštičkami nebo kartou určenou k odstraňování klíšťat. Pokud klíště
vytahujete holýma rukama, následně si ruce pečlivě umyjte.
klíště uchopte co nejblíže kůži a kývavými pohyby ho pomalu
vyviklejte.
ranku po vyjmutí klíštěte ihned dezinfikujte, nejlépe přípravkem s obsahem jodu.
Výsledky vlajkování klíšťat v Kraji Vysočina:
červen a červenec 2016
Okres
Jihlava

Havlíčkův
Brod

Pelhřimov

Třebíč

Žďár nad
Sázavou

Borrelia
burgdorferi
Polná – Na Pekle
Pozitivní
Čeřínek
Negativní
Jihlava – městské části
Pozitivní
Dvorce
Pozitivní
Pávov
Negativní
Javořice
Pozitivní
Hanesův mlýn u Štoků
Pozitivní
V Boučí u Horní Krupé
Negativní
Lipnice nad Sázavou
Pozitivní
Ledeč nad Sázavou – Vilémovice Pozitivní
Kamenice nad Lipou – Pravíkov Pozitivní
Křemešník – Stříbrná studánka
Pozitivní
Vřesník – RS Trnávka
Pozitivní
Stražiště – Černý rybní
Pozitivní
Koněšín
Pozitivní
Moravské Budějovice – Kosová Negativní
Třebíč – Borovina
Negativní
Jalovec
Pozitivní
Třebíč – Terůvky
Pozitivní
Studenec
Negativní
Kozlany
Pozitivní
Kameničky
Pozitivní
Bystřice nad Pernštejnem
Pozitivní
Pilská nádrž
Negativní
Bystřicko – Lesoňovice
Pozitivní
Netín
Pozitivní
Velké Meziříčí – Balinské údolí
Pozitivní
Velké Dářko
Negativní
Strážek
Pozitivní
Lokalita

Zdroj: KHS kraje Vysočina
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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V KRAJI VYSOČINA MÁ PŘIBÝT AŽ 450 NOVÝCH
PRACOVNÍCH MÍST
Hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek společně s premiérem
Bohuslavem Sobotkou v úterý
26. července poklepali základní
kámen nové montážní haly
nadnárodní společnosti Cooper
Standard Automotive. Americká
f ir ma staví v Bystřici nad
Pernštejnem výrobní závod za
miliardu, který lidem v regionu
nabídne postupně do roku 2020
více než 450 nových pracovních
míst.
„Děkuji všem aktérům za zrealizované kroky, které dovedly
záměr výstavby nového provozu
významného zaměstnavatele
v Kraji Vysočina až k realitě.
Cením si také značné podpory

vlády a příslušných ministerstev. Společný zájem pomůže
snížit nezaměstnanost v našem
regionu,“ uvedl při slavnostním
položení základního kamene
v bystřické průmyslové zóně
hejtman Jiří Běhounek.
Nový bystřický investor, který
v y rábí brzdová a palivová
vedení pro všechny známé
evropské značky automobilek, v první etapě investuje
500 milionů korun do výstavby
nové haly a jejího vybavení
v ý robn í m i tech nologiem i.
Přibližně dvě stovky nových
pracovních míst tak nabídne
už v příštím roce. Investici
v obdobném rozsahu plánuje

společnost vynaložit i v dalších
letech a do roku 2020 v Bystřici nad Pernštejnem dát práci
přibližně 450 zaměstnanců na
pozemcích o rozloze 80 tisíc
metrů čtverečních. Už nyní
Cooper Standard Automotive
působí na Vysočině, v závodě
ve Žďáře nad Sázavou zaměstnává bezmála tisíc pracovníků.
Návštěv u K r aje Vysoči na
zahájil v úterý 26. července
premiér Bohuslav Sobotka na
22. základně vrtulníkového
letectva v Sedleci u Náměšti
nad Oslavou, kde jednal o činnosti základny i o aktuálním
stavu letecké techniky. Hejtman Jiří Běhounek i starosta

Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka si pochvalovali
spolupráci a soužití základny
s okolím. „Základna významně
přispívá k socioekonomickému
rozvoji regionu,“ uvedl hejtman
Jiří Běhounek.
Pracovní den v Kraji Vysočina
zakončil na hradě Pernštejn, kde
byla za účasti ministra kultury
Daniela Hermana a zástupců
Národního památkového ústavu
hlavním tématem podpora kultury a kulturních památek.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

BÝVALÁ ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST V TŘEBÍČI SE MŮŽE PROMĚNIT

NA CENTRUM TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY

Objekt bývalé zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské
ulici v Třebíči by mohl do budoucna poskytnout zázemí
pro vystoupení folklorních souborů, výuku lidových tanců,
jarmarky tradičních řemesel, ukázky lidových obyčejů
a další zajímavé edukační programy a pořady pro veřejnost.
O záměru zbudovat tady Centrum tradiční lidové kultury
uvažuje Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Kraje Vysočina, která je od roku 2005 pověřená péčí o tradiční lidovou kulturu na Vysočině.
„Rekonstrukce památkově chráněného objektu z roku 1824, který
je majetkem Kraje Vysočina, otevře prostory veřejnosti, zároveň
umožní rozšířit a zkvalitnit muzeem poskytované služby a zasadit nové aktivity spjaté s tematikou tradiční lidové kultury do
historického prostředí,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková,
která připomněla, že uchování hmotného kulturního dědictví
a jeho oživení a další šíření je v souladu s Koncepcí památkové
péče v Kraji Vysočina na období 2013–2016 a Koncepcí péče
o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2015–2017.
Pokud se záměr podaří zrealizovat, oživí se dlouho nevyužívaný areál, který dnes slouží především k uložení výstavního
mobiliáře, rozšíří se stávající výstavní plochy až o deset procent
a vznikne nové interiérové vybavení pro výstavy.
Hlavní sál s kapacitou až sto míst by sloužil k pořádání krátkodobých výstav, přednášek nebo například autorských čtení,
vstupní prostory by se proměnily v recepci, knihovnu a šatnu
a nádvoří by poskytovalo prostor mimo jiné řemeslným trhům.
Bývalý hospodský sál by představoval lidovou stravu a malý
sál by poskytoval prostor pro menší výstavní akce. Jednotlivé

aktivity pro školy i pro rodiny s dětmi by byly zpočátku zaměřeny na kalendářní obyčeje v průběhu ročních období, jakými
jsou vynášení morany, pálení čarodějnic, stavění máje, sklizeň,
dožínky, bramborobraní nebo advent. „Záměr předpokládá, že
by si do centra našly cestu zhruba tři tisíce návštěvníků ročně,“
doplnila radní Marie Kružíková.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina intenzivně hledá možnosti, jak získat externí finanční zdroje,
které by pomohly s realizací záměru s předpokládanými náklady
ve výši 14,5 milionu korun. „Jednou z reálně zvažovaných variant
je zapojení do přeshraničního projektu zaměřeného na podporu
lidových tradic z programu Interreg V-A Rakousko – Česká
republika, na kterém by se podíleli i partneři z Jihočeského
kraje, Dolního Rakouska a Horního Rakouska,“ informovala
radní Marie Kružíková s tím, že v úvahu samozřejmě připadají
i evropské dotace, pokud se najde vhodný dotační titul.
Obsahem programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika
je navíc zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice,
které zvyšují návštěvnost regionu a dostupnost financovaných
cílů. Peníze z programu by tak mohly částečně pokrýt náklady
na modernizaci silnice II/360 mezi Třebíč a Stříteží, jejíž úsek
je součástí strategické osy nazvané Severojižní propojení Kraje
Vysočina, které vede od severu napříč krajem k rakouským hranicím. Předpokládaný termín podání žádosti do výzvy programu
přeshraniční spolupráce je březen 2017.
 Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Sociální služby
V částce 72/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byl pod
č. 189 publikován zákon, kterým se
mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních,
ve znění zákona č. 87/2015 Sb.,
a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních
službách), ve znění pozdějších
předpisů.
Cílem novely zákona je částečně
kompenzovat pokles reálné hodnoty současné výše příspěvku na
péči, který se poskytuje osobám
závislým na pomoci jiné fyzické
osoby, a nově upravit podmínky
pro poskytování sociálních služeb
bez souhlasu klienta pobytové
sociální služby.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2016.
Základní registry
V částce 72/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byl pod
č. 192 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Cílem novely zákona je zjednodušit procesy při správě základních
registrů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017 (část 1. 7. 2016).
Příspěvky na hospodaření
v lesích
V částce 80/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 30. 6. 2016 bylo pod
č. 209 publikováno nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v  lesích a na vybrané myslivecké
činnosti, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2016 (část 1. 9. 2016).
Poradenské služby ve školství
V částce 74/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byla pod
č. 197 publikována vyhláška, kterou
se mění vyhláška č. 72/2005 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další
vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2016 (část 1. 10. 2016).
Střet zájmů
V částce 72/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byl pod
č. 190 publikován zákon, kterým se
mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 8. 2017).
Jazykové školy
V částce 73/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byla pod
č. 196 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005
Sb., o jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky a státních
jazykových zkouškách.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2016.
Dokumentace škol
V částce 76/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 6. 2016 byla pod
č. 202 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005
Sb., o vedení dokumentace škol
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení
a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských
zařízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2016.
Ochrana státních hranic
V částce 72/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byl pod
č. 191 publikován zákon, o ochraně
státních hranic České republiky a o
změně souvisejících zákonů (zákon
o ochraně státních hranic).
Cílem nové právní úpravy je rozšíření možností ochrany státních
hranic v mezích, které připouští
Schengenský hraniční kodex. Nový
zákon upravuje ochranu státních
hranic ČR proti jejich nedovolenému
překračování a vymezuje působnost
Ministerstva vnitra a Policie ČR
v této oblasti státní správy.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2016 (část 1. 2. 2017).
Podpora výzkumu a inovací
V částce 72/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byl pod
č. 194 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona adaptuje nařízení
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. 6. 2014, kterým se v souladu
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – General
Block Exemption Regulation
(„GBER“), a nařízení Komise (EU)
č. 702/2014 ze dne 25. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské
unie prohlašují určité kategorie
podpory v odvětvích zemědělství
a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem
– Agricultural Block Exemption
Regulation („ABER“).
Zákon nabývá účinnosti dnem
2. 7. 2016 (část 1. 7. 2017).
Třetí odboj
V částce 72/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 17. 6. 2016 byl pod
č. 195 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 262/2011 Sb.,
o účastnících odboje a odporu proti
komunismu, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů.
Cílem novely zákona je překlenout
chybějící právní úpravu vzniklou
zakotvením institutu Etické komise
České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu pozměňovacím návrhem
v Poslanecké sněmovně při schvalování zákona č. 262/2011 Sb.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2016.
Důchodové pojištění
V částce 82/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 7. 2016 byl pod
č. 212 publikován zákon, kterým

se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
Cílem novely zákona je posílit
sociální ochranu seniorů, z nichž
je řada ohrožena chudobou, a to
zmírněním nebo úplným odstraněním dopadů nominálně nízkého
zvýšení důchodů. Důchody budou
do budoucna navyšovány nařízením vlády namísto vyhlášky
MPSV, přičemž vláda bude moci
rozhodnout i o vyšším růstu, než
jaký plyne ze stávajících pravidel.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2016.
Důchodové pojištění
V částce 82/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 7. 2016 byl pod
č. 213 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2016.
Náklady přestupkového řízení
V částce 82/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 11. 7. 2016 byla pod
č. 214 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996
Sb., kterou se stanovuje paušální
částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003
Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
15. 7. 2016.
Evropsky významné lokality
V částce 78/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 6. 2016 bylo pod
č. 207 publikováno nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení
vlády č. 73/2016 Sb..
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 7. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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