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KRAJ I LETOS ZAPLATÍ ZA CESTUJÍCÍ
KOMPENZACI ZA OBJÍZDNÉ TRASY
V souvislosti s velkými investicemi do modernizace silnic na území regionu bude Kraj Vysočina
i v letošním roce hradit za cestující zvýšené
náklady autobusových dopravců zapříčiněné vedením objízdných tras. „Vedle úhrady prokazatelné
ztráty zaplatí kraj i zvýšenou cenu jízdného, která
vyplývá z nastaveného kilometrického tarifu. Tuto
praxi realizujeme už třetím rokem; za jízdenku tak
cestující neplatí více jen proto, že autobus najede
kilometry navíc po objížďce,“ vysvětluje náměstek
Libor Joukl a dodává, že takto chce kraj pomoci
cestujícím nad rámec svých zákonných povinností,
aby nemuseli za cestu po objízdných trasách sahat
hlouběji do peněženky.

Rada Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu
Kraje Vysočina, aby na tyto účely schválilo na
svém zářijovém jednání částku 4,2 milionu Kč.
Podle statistik Kraje Vysočina bylo autobusovým
dopravcům vyplaceno jako kompenzace za přepravu cestujících po objízdných trasách v roce
2014 více než 3,7 milionů Kč, loni pak necelých
šest milionů. Vyšší úhrady nákladů jsou dopravci
vykazovány logicky ve stavební sezoně mezi
dubnem a říjnem.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

TÉMĚŘ ČTRNÁCT MILIONŮ KORUN

NAVÝŠÍ ROZPOČET OBLASTI SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V KRAJI VYSOČINA
Celkem 270 milionů Kč na
financování sociálních služeb v letošním roce schválila
ve středu 27. července vláda.
Dodatečnou částku kabinet
posvětil na základě výzvy Asociace krajů České republiky,
která mimo jiné i za podpory
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka argumentovala také
tím, že právě stát o letošním
zvýšení mzdových tarifů rozhodl s příslibem, že bude hledat
finance na pokrytí nutných
výdajů.
„Kraj Vysočina podle předběž ného oz ná men í obd r ží
13 892 000 Kč. Výše je pro náš

kraj dána procentuálním podílem 5,3 % z celkových schválených prostředků pro tento účel
ve státním rozpočtu. Přitom
podíl je stanoven zákonem,“
uvedl radní Kraje Vysočina
pro sociální věci a prorodinnou
politiku Petr Krčál.
I přes navýšení prostředků je
stále nutné zabývat se problematikou spojenou s výší platů
v sociálních službách. „Mzdy
jsou v této oblasti oproti jiným
sférám nižší, sociální pracovníci odcházejí a na trhu práce
je velmi náročné najít nové
zaměstnance. Abychom tuto
situaci vyřešili, jen na Vysočině

bychom potřebovali přibližně
50 milionů Kč,“ vysvětluje
Petr Krčál s tím, že pokud by
stát chtěl zajistit dostatečně
kvalitní personální obsazení
a ref lek toval u ž a k t u ál n í
trend stárnutí populace, šlo by
o částku výrazně vyšší. „To
ale bude vyžadovat zásadnější
změny v celém systému financování sociálních služeb na
celostátní úrovni,“ uzavřel Petr
Krčál.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

O PODZIMNÍ KRAJSKÉ VOLBY MÁ
NA VYSOČINĚ ZÁJEM 21 SUBJEKTŮ
Možnost předložit k registraci kandidátní listinu do letošních podzimních krajských voleb,
která skončila 2. srpna, využilo v případě Kraje
Vysočina 21 politických stran, politických
hnutí a jejich koalic. Kandidátní listiny obsahují celkem 673 jmen případných kandidátů.
Mezi nimi bude veřejnost ve dnech 7. a 8. října

2016 rozhodovat o složení budoucího krajského
zastupitelstva. Před čtyřmi lety kandidovalo na
Vysočině do krajského zastupitelstva 18 stran
a uskupení.
Seznam přijatých kandidátních listin pro volby
do Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se budou
konat ve dnech 7. a 8. října 2016:
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1) Koalice politických stran s názvem NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI
– PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI složené z: Strana zdravého rozumu – ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše
lidi, Česká strana národně socialistická, Česká strana národně
sociální, Demokratická strana zelených
2) Koalice politických stran s názvem Dělnická strana sociální
spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme! složené z:
Dělnická strana sociální spravedlnosti, NÁRODNÍ FRONTA
3) Politické hnutí s názvem Starostové pro občany
4) Koalice politických stran s názvem Žijeme Vysočinou – TOP
09 a Zelení složené z: TOP 09, Strana zelených
5) Česká strana sociálně demokratická
6) Národní demokracie
7) ANO 2011
8) Koalice politické strany a politického hnutí s názvem Svoboda
a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv
Občanů složené z: politická strana Strana Práv Občanů a politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
(SPD)
9) Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY,
za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU
policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.
CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM
A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI
SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli
jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme
být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT
ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU vládnoucí
(post) komunistické RUSKO-ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE,
TÍM LÉPE!!! – jenž žádá o volební podporu VŠECHNY
ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit
dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich

pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU
A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT
SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na
pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo
dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo
města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra
s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU,
SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU
zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!!
Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595,
170 00 Praha 7
10) Koalice politické strany a politického hnutí s názvem Starostové
PRO VYSOČINU složené z: politická strana SNK Evropští
demokraté a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
11) Komunistická strana Čech a Moravy
12) Moravané
13) Občanská demokratická strana
14) Koalice politických stran a politického hnutí s názvem Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky
a HOZK složená z: Sdružení pro republiku – Republikánská
strana Československa Miroslava Sládka, Patrioti České
republiky, HOZK
15) Česká pirátská strana
16) Koalice politických hnutí s názvem ZMĚNA pro Vysočinu
složená z: politické hnutí Změna a NEZÁVISLÍ
17) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
18) Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
19) Strana soukromníků České republiky
20) Koalice politických stran s názvem Úsvit s Blokem proti islamizaci složená z: Úsvit – Národní Koalice, DOMOV s BLOKEM
PROTI ISLAMIZACI
21) Strana svobodných občanů
Krajské volby se v České republice konají každé čtyři roky.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2016
NA VYSOČINĚ

Ve dnech 1. a 2. října se na
území našeho kraje po roce opět
otevřou dílny řemeslníků, ateliéry výtvarníků a další kulturní
stánky všech, kteří se přihlásili
do letošního 6. ročníku Dnů
otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. Atraktivita Dnů otevřených
ateliérů každoročně stoupá,
a to jak ze strany tvůrců, tak i ze
strany návštěvníků. Svůj původ

a tradici mají otevřené ateliéry
v Dolním Rakousku, kde se
letos uskuteční 14. ročník. Na
dolnorakouskou aktivitu navázal
postupně kraj Jihočeský, Jihomoravský a Kraj Vysočina.
Do 6. ročníku pořádaného na
Vysočině se zapojí na 140 míst,
kde se představí na dvě stovky
výtvarníků a uměleckých řemeslníků. Svá zázemí zpřístupní
a do svého oboru zájemce zasvětí
mimo jiné kováři, výrobci keramiky, skláři, sochaři, šperkaři,
řezbáři, ale k vidění bude také
řada dalších (i méně známých)
řemesel. Nabídku prezentovat

se tak trochu netradičně využijí
i více než dvě desítky galerií,
některé umělecké školy nebo
fotografické ateliéry.
Ke Dnům otevřených ateliérů 2016 na Vysočině je připravena informační brožura
s výčtem všech zpřístupněných
míst včetně základních údajů
a otvírací doby. Na příslušný ateliér v dané lokalitě pak upozorní
návštěvníky logo projektu.
Dny otevřených ateliérů jsou
mimořádnou příležitostí pro
všechny, kdo mají zájem se blíže
seznámit s tradiční i netradiční
tvorbou v regionu a zajímavými

lidmi, kteří v Kraji Vysočina žijí
a pracují.
Dny otevřených ateliérů na
Vysočině od prvního ročníku
organizačně zajišťuje Muzeum
Vysočiny Havlíčk ův Brod,
nejprve v rámci projektu Porta
culturae, v současnosti za podpory Kraje Vysočina. Aktuální
informace jsou dostupné na
www.vysocina-kultura.cz.
 Lenka Novotná,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
tel.: 564 602 382,
e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
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JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ
ZJIŠTĚNÍ EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
Na základě opakovaných dotazů sděluje Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, že v případě
zjištění eroze zemědělské půdy je třeba postupovat následným
způsobem:
I. Nahlášení bližších údajů orgánům státní správy příslušným k monitoringu
Na webových stránkách Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy, v. v. i., existuje databáze takzvaného monitoringu eroze, kam
se jednotlivé erozní události průběžně evidují a v případě opakované
eroze půdy na stejném pozemku nebo na jeho stejné části se zpřísňují pravidla hospodaření (dříve tzv. „GAEC“). Databázi najdete
na webových stránkách pod tímto odkazem: http://me.vumop.cz/
mapserv/monitor/. Po rozkliknutí záložky Přehled událostí lze za
jednotlivé roky zjistit, kde byla eroze půdy nahlášena a monitorována.
Jednotlivé erozní události včetně nezbytně nutných informací (údaj
o parcelním číslu pozemku a katastrálním území, kde byla eroze
zjištěna, v případě dotčení části pozemku slovní popis, kde k erozi
došlo, případně zákres v mapě KN, vhodná je i fotodokumentace
eroze půdy) je nutno oznámit (písemně, elektronicky – e-mailem
nebo datovou zprávou) na příslušném územním pracovišti Státního pozemkového úřadu (seznam kontaktních osob je veřejně
přístupný na tomto odkazu: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/
tabulka.php) a na obecním úřadu obce s rozšířenou působností

(většinou jde o odbor životního prostředí). Tyto správní orgány
zajistí další postup.
II. Protierozní opatření podle zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
(dále jen „zákon o ochraně ZPF“)
Postupem dle bodu I. je zároveň o erozi půdy informován
obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán ochrany
zemědělského půdního fondu. Ten projedná v případě překročení
přípustné míry erozního ohrožení věc s vlastníkem nebo nájemcem
erozně poškozeného pozemku – jde o porušení zákona, uvedené
v dle § 3, odst. 1, písmeni b) zákona o ochraně ZPF. Vlastník nebo
nájemce sám navrhne opatření a orgán ochrany ZPF následně kontroluje, zda opatření bylo účinné. V případě neprovedení opatření
nebo nedostatečné účinnosti provedeného opatření (stále dochází
k překročení přípustné míry erozního ohrožení) dochází k uplatnění
sankcí dle § 20, odst. 1, písmene b) nebo dle § 20a, odst. 1, písmene
b) zákona o ochraně ZPF. V současné době je připravována nová
prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně ZPF, která bude obsahovat
podrobnější úpravu k hodnocení erozního ohrožení zemědělské
půdy a následným postupům.
 Jaroslav Gottfried, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 510, e-mail: gottfried.j@kr-vysocina.cz

OTEVŘENÍ NOVÉ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY
VE STŘÍTEŽI U ČERNOVIC
Cestující na úzkokolejné železniční trati Jindřichův Hradec
– Kamenice nad Lipou mohou
od konce července využívat
novou železniční zastávku ve
Stříteži u Černovic. Společnost
Jindřichohradecké místní dráhy
ji vybudovala za dva měsíce
s využitím dotace SFDI a záro-

veň stihla opravit i zastávku
v Obratani. Celkem nové zázemí
pro cestující přišlo na více než
8,5 milionu Kč.
Slavnostního předání nové
želez n ičn í zast ávk y se na
pozvání vedení JHMD účastnil
také náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast dopravy

Libor Jou k l, k ter ý ocen il
moderní elektronickou telematiku, která má zvýšit komfort
cestujících, a především posílit
bezpečnost vozů na trati.
JHMD převezou během roku
v rámci svých spojů zařazených do základní dopravní
obslužnosti kraje cca 400 tisíc

cestujících. V loňském roce
krajské zastupitelstvo na zajištění této služby uvolnilo téměř
11 milionů Kč.
 Jitka Svatošová,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123,
e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

DVĚ VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ PRO STUDENTY
STŘEDNÍCH ŠKOL
Rozpočet Kraje Vysočina pro letošní rok obsahuje i finanční
prostředky na výstavbu hřišť u gymnázií ve Velkém Meziříčí
a Havlíčkově Brodě. Nové hřiště ve Velkém Meziříčí bude sloužit jak
studentům gymnázia zřizovaného Krajem Vysočina, tak i žákům
základní školy zřizované Městem Velké Meziříčí. Proto je také předjednáno, že se o výdaje podělí oba subjekty rovným dílem. Hřiště
umožňuje hrát míčové hry a pétanque a obsahuje běžeckou dráhu,
doskočiště skoku do dálky i vrhačský sektor. Povrch běžeckého oválu
bude opatřen tartanem, plochy hřiště umělým trávníkem. Stavba již
byla zahájena, dokončena by měla být v listopadu letošního roku
a předpokládané náklady dosahují šesti milionů Kč.

V Havlíčkově Brodě je navrženo hřiště pro potřeby studentů gymnázia umožňující provozování míčových her, které je rovněž pokryté
tartanem. Zřízeno bude doskočiště skoku do dálky, obslužné chodníky, odvodnění, záchytné ploty a pracuje se i na dalších stavebních
úpravách. Hřiště je umístěno na části pozemku ve vnitrobloku.
Předpokládané náklady jsou ve výši 5,8 milionu korun. Stavba je
připravena k realizaci, zahájena ale může být až po nabytí právní moci
stavebního povolení, keré bylo napadeno odvoláním účastníků řízení.
 Petr Kolář, odbor majetkový,
tel.: 564 602 214, e-mail: kolar.p@kr-vysocina.cz
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DOBROVOLNÍ HASIČI Z POČÁTEK
A BATELOVA BUDOU JEZDIT NOVÝMI
CISTERNOVÝMI STŘÍKAČKAMI
K r a j Vy s o č i n a p ř i s p ě j e
500 000 Kč k nákupu nových
hasičských vozidel dobrovolným
hasičům z Počátek a Batelova.
Ti si ještě letos plánují pořídit
cisternovou automobilovou stříkačku (dále jen „CAS“), na kterou
poskytne prostředky Kraj Vysočina a v podobě státní dotace také
Ministerstvo vnitra ČR.
„Nová stříkačka stojí okolo
šesti milionů a pro obec je
její pořízení finančně velmi
náročné. Jednotky SDH obcí
jsou součástí integrovaného
záchranného systému v Kraji
Vysočina, a proto je v našem
zájmu podpořit jejich pravidelnou obměnu i spolehlivost,“

uvedl důvod podpory hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Některé cisternové stříkačky,
které dobrovolní hasiči používají, jsou staré více než třicet
let, je nutné je často opravovat
a jejich provoz není ekonomický.
Jak Počátky, tak i Batelov mají
od ministerstva vnitra schváleny své žádosti na pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Zbývající částku po odečtení
krajské podpory, kterou musí
ještě projednat Zastupitelstvo
Kraje Vysočina, obce uhradí
z vlastních zdrojů. Přidají se tak
například k už podpořenému
Velkému Meziříčí a Velké Lose-

nici. I tady v inventáři majetku
přibyde letos položka Cisternová automobilová stříkačka,
na niž byla podpora kraje schválena už v první polovině roku.
Kraj Vysočina tímto způsobem
podporuje sbory dobrovolných
hasičů obcí už od roku 2010.
Za tuto dobu pomohl devíti
sborům, kterým celkem vyplatil
4 500 000 Kč. V minulém roce
získala 500 000 Kč například
Bobrová a v předchozích letech
Trnava, Těmice nebo Přibyslav.
Kraj Vysočina přispívá každoročně na činnost jednotek
SDH obcí v regionu nemalými částkami. Mimo dotací na
nákup CAS kraj v rámci Zásad

Zastupitelstva Kraje Vysočina
finančně podpořil například
akceschopnost jednotek požární
och rany obcí nebo oprav y
a repase mobilní požární techniky. Další prostředky uvolnil
pro obce, jež si letos částečně
za státní dotaci od Ministerstva
vnitra ČR pořídí dopravní automobil, aby tak dovybavily své
jednotky požární ochrany. Celkově tedy kraj v roce 2016 přispěje obcím na požární ochranu
okolo 27 milionů Kč.
 Pavel Dvořák,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 564 602 122,
e-mail. dvorak.p@kr-vysocina.cz

GRANTOVÉ PROGRAMY FONDU VYSOČINY 2016
Zastupitelstvo Kraje Vysočina by mělo na svém zasedání 13. září
2016 vyhlásit poslední dva grantové programy v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2016. Níže je uveden předpokládaný výčet vyhlášených
grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání
žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou
programy realizovány:
Životní prostředí 2016 – 1 400 000 Kč – program na podporu
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (odbor životního prostředí a zemědělství, Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr-vysocina.cz; Milan Křížek, tel.: 564 602 527,
krizek.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. října – 25. října 2016

Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II – 2 500 000 Kč – program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras (odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, Petr Stejskal, tel.: 564 602 354,
stejskal.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. října – 25. října 2016
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.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje,
tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz

PROVOZ ZÁCHRANNÉ STANICE PAVLOV
OPĚT S PODPOROU KRAJE VYSOČINA
Už sedmým rokem zajišťuje
nezisková organizace Stanice
Pavlov s v ý raznou podporou Kraje Vysočina provoz
záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zachování
existence svým rozsahem jedinečného zařízení na Vysočině
je podle odborníků na životní
prostředí nezbytné, a proto se
Kraj Vysočina (prozatím se
souhlasem krajských radních)

rozhodl do rozpočtu na rok
2017 stanovit na provoz Stanice
ochrany fauny Pavlov částku
1 300 000 Kč. Záměr ještě musí
odsouhlasit krajské zastupitelstvo.
„Stanice jako jediná v regionu svým rozsahem, odborností pracovníků, podmínkami
a možnostmi v podobě velkého
počtu voliér, výběhů i vodních
ploch naplňuje své pr votní

poslání, a to záchranu, léčbu,
rehabilitaci a také vypouštění
uzdravených živočichů zpět
do přírody,“ uvedl radní Kraje
Vysočina pro oblast životního
prostředí a zemědělství Zdeněk
Chlád s tím, že činnost stanice
se stala součástí aktivit spojených se zachováním druhové
rozmanitosti.
Část prostředků na provoz získává stanice od Ministerstva

životního prostředí ČR a od
Lesů České republiky, s. p.,
menší částky pak od jednotlivých obcí a ze sbírek a darů od
jednotlivců. Prostředky plynou
i ze zpracování posudků, ze
vstupného na komentované
prohlídky i ze vzdělávacích
programů pro školy. Chybějící
část peněz následně pokrývá
Kraj Vysočina. „Stanice plní své
úkoly řádně a v plném rozsahu.

číslo 09/2016

A to nejen díky podpoře kraje,
ale mimo jiné i díky obětavosti
pracovníků, jejich pravidelné
neplacené práci přesčas a také
z důvodu neplacené pomoci
dobrovolníků a stážistů,“ doplnil radní Zdeněk Chlád.
Každoročně v Pavlově sledují
narůst v počtu přijímaných
živočichů z Kraje Vysočina.
K začátku července letošního
roku evidovali pracovníci 300
přijatých živočichů a s výsledným dvojnásobným stavem
počítají ke konci roku. „Přitom
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průběžně se nám daří vracet
zpět do přírody přibližně 55 až
60 procent zvířat,“ uvádí ředitel
obecně prospěšné společnosti
Zbyšek Karafiát, který připomíná, že se stanice zaměřuje
i na prevenci a osvětu obyvatel
v Kraji Vysočina například
v podobě veřejného vypouštění
uzdravených i odchovaných
živočichů. Pro rok 2017 stanice
počítá s návštěvou přibližně
70 školních tříd a teď o letních
prázdninách s oddíly letních
dětských táborů.

Stanice Pavlov, o. p. s.
Stanice v Pavlově u Ledče nad
Sázavou působí na ploše téměř
2,5 hektaru. Oddělení savců
disponuje karanténou v podobě
šesti voliér pro větší savce
a dvěma boxy pro menší, dále
sedmi výběhy s vodní plochou
pro vydry říční. Ve stanici může
zazimovat až 45 ježků a 110 netopýrů a případě potřeby se mohou
stavy ještě navýšit. Oddělení
ptáků tvoří sedm karanténních
boxů, šest voliér sloužících jako
zimoviště a velká rozlétávací

voliéra pro dravce. Expoziční
část zahrnuje 16 voliér a 17 boxů
pro sokolnicky vedené ptáky,
čtyři výběhy pro vodní ptáky
a ve stanici funguje i chovné
zařízení celkem 29 voliér pro
dravce a sovy. Celkové náklady
na roční provoz dosahují v průměru 1,9 milionu Kč.
 Iveta Vlčková,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 516,
e-mail: vlckova.i@kr-vysocina.cz

PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ:
KRAJ PŘIPRAVUJE DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE
Přesně podle pravidel (po dvou letech) začíná Kraj Vysočina připravovat další ročník soutěže Podnik přátelský rodině. Prestižní
regionální ocenění je i tentokrát určeno pro firmy, organizace
i úřady, které uplatňují zdravý a přímý přístup firmy ke svým
zaměstnancům. Přede dvěma lety si toto ocenění za kategorii
střední podniky odnesli zástupci Domova pro seniory Havlíčkův
Brod a ve skupině velkých podniků získaly první místo společnosti
působící na Třebíčsku MANN+HUMMEL (CZ), s. r. o., a MANN+HUMMEL Service, s. r. o. Mezi nejmenšími podniky excelovala Praktická škola a speciální pedagogické centrum Žďár nad
Sázavou.
Soutěž Podnik přátelský rodině vyhlašovaná Krajem Vysočina
a partnery je určena regionálním zaměstnavatelům, kteří se aktivně
podílejí na slaďování rodinného a pracovního života, zavádějí
prorodinná opatření a dbají na rovné příležitosti pro ženy i muže.
Pravidla soutěže, kterou Kraj Vysočina vyhlásí 1. října, musí ještě

schválit krajské zastupitelstvo. Proti minulému ročníku bude mírně
upravený anketní dotazník a metodiky pro hodnocení dotazníků
soutěže.
„Na podzim se budou moci přihlásit firmy z regionu bez ohledu
na právní formu, například výrobní podniky, podniky poskytující
služby, ale i školy, nemocnice a úřady. Hodnoceny budou ve třech
kategoriích podle počtu zaměstnanců. Přihlášky budeme přijímat
do konce roku, slavnostní vyhlášení je naplánováno na květen
příštího roku,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních
věcí Petr Krčál.
Do prvního ročníku soutěže se před dvěma lety přihlásilo 27 subjektů. Partnerem pro další ročník je Hospodářská komora Kraje
Vysočina.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

Organizace školního roku 2016/2017

2+4=

v základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích:
Začátek vyučování: čtvrtek 1. září 2016
Konec 1. pololetí:
úterý 31. ledna 2017
Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2017
Podzimní prázdniny: středa 26. října – čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny (Vysočina): pondělí 20. února – neděle 26. února 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna – pátek 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny:
sobota 1. července – pátek 1. září 2017
Začátek vyučování ve školním roce 2017/2018: pondělí 4. září 2017

číslo 09/2016
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TÝM CYKLISTŮ Z VYSOČINY
UJEL HANDY CYKLO MARATON ZA 103 HODIN

Do čtvrtého ročníku Handy
cyklo maratonu 2016 se zapojil
i tým Kraje Vysočina. Osm
statečných handicapovaných
a zdravých cyklistů za realizačního zajištění Handicap
Sport clubu Velké Meziříčí a za
podpory Kraje Vysočina ujelo
za necelých 103 hodin přes dva
tisíce kilometrů. Na stupních
vítězů nestanuli, ale v tomto
projektu nejde o to, kdo byl
nejrychlejší. „Cílem je podpořit
myšlenku závodu, šířit kamarádství, spolupráci, a především
integraci lidí s handicapem,“
vysvětlil kapitán týmu a zároveň

cyklokoordinátor Kraje Vysočina Petr Stejskal.
Naplánovanou trasu a 33 průjezdních bodů po celé České
republice včetně cíle absolvoval
tým z Vysočiny tak, že před
sobotní 20.00 hod. dorazil na
Vítězné náměstí v Praze, kde
se zrovna vyhlašovali vítězové
čtyřčlenných i osmičlenných
týmů. Součástí slavnostního
vyhlášení vítězů bylo také předání šeku od Nadace ČEZ pro
Standu Hájka z Třebíčska. Od
startu maratonu v úterý 2. srpna
bylo možné proměnit sportovní
aktivity přihlášených uživatelů

v aplikaci Pomáhej pohybem
v body a získat pro Standu,
který je po motonehodě na
vozíku, 50 000 Kč. „Stanovený
počet bodů byl naplněn za
pouhých několik hodin, cesta
k pořízení speciálního vozíku
pro Standu je tedy díky aktivitě
všech zapojených z řad veřejnosti otevřená,“ pochvaluje si
Petr Stejskal.
Kraj Vysočina se do organizace
výrazně zapojil. Zajistil dvě průjezdní místa – Vysočina Arenu
v Novém Městě na Moravě
a centrum Telče, kam přijel
cyklisty ještě několik hodin před
cílem podpořit hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek. „Je to
velmi náročný sportovní výkon.
Mluvil jsem s několika vysočinskými reprezentanty, a i když je
na nich vidět únava, neztrácejí
dobrou náladu a odhodlání
dojet do cíle. Hodně sil!“ popřál
týmu z Vysočiny hejtman Jiří
Běhounek. Do Telče se přijela
podívat i radní Kraje Vysočina
Marie Kružíková, která navíc
v úterý 2. srpna vysočinské sportovce na Hradčanském náměstí
v Praze sama odstartovala.
Štafetového závodu se za Kraj
Vysočina zúčastnili dva han-

dicapovaní sportovci jedoucí
na speciálních kolech pro handicapované: Petr Boháček ze
Žďáru nad Sázavou a Milan
Bar t ůněk z Velkého Meziříčí. Kvalitní složení skupiny
pak doplnili úspěšní amatérští
MTB závodníci Radek Musil
a Richard Dostál a dalšími statečnými byli kapitán Petr Stejskal,
Michal Šilhavý, Jaromír Ambrož a Josef Čirka. Velkou podporou týmu byl také předseda
Handicap Sport Clubu Velké
Meziříčí Jiří Charvát, který
se ujal řízení doprovodného
vozidla.
Nejenže se skupina sportovců
z Vysočiny zúčastnila Handy
cyklo maratonu a dojela ve
stanoveném limitu, ale také
se zapojila do sbírání bodů
v aplikaci Nadace ČEZ Pomáhej pohybem a pomohla získat
pro Standu Hájka, který je po
motonehodě na vozíku, potřebných 50 000 Kč. Vašeho neuvěřitelného výkonu si vážíme
a gratulujeme!
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz

PROHLÍDKY VODNÍHO DÍLA DALEŠICE
POTVRDILY BEZPEČNOST PROVOZU
V červnu a červenci se za účasti pracovníků vodoprávního úřadu
Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnily pravidelné technickobezpečnostní prohlídky vodního díla Dalešice. „Odborníci
nezjistili žádné skutečnosti, které by bránily dalšímu provozu
a užívání vodních děl Dalešice a Mohelno. Obě nádrže jsou v bezpečném a provozuschopném stavu,“ přiblížil výsledky prohlídek
radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád.
Technicko-bezpečnostní prohlídky spočívají ve zjišťování technického stavu vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Při prohlídkách
se projednají návrhy opatření k nápravě, termíny jejich realizace
a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu
a údržby ke zvýšení bezpečnosti a stability díla. „Prohlídky se
u takovýchto vodních děl provádějí pravidelně každý rok,“ doplnil
radní Zdeněk Chlád.

Vodní dílo Dalešice na řece Jihlavě se skládá ze dvou nádrží –
hlavní nádrže Dalešice a vyrovnávací nádrže Mohelno. Obě vodní
díla byla budována současně a svému účelu slouží už od roku 1978.
Jde o přečerpávací vodní elektrárnu sloužící k výrobě elektrické
energie pro potřeby špičkového zatížení. Mohelno slouží především
jako vyrovnávací nádrž k rovnoměrnému odtoku vody do řeky
Jihlavy a v zajištění technologické vody pro Jadernou elektrárnu
Dukovany. Obě vodní díla svými retenčními účinky také pozitivně
ovlivňují průběh povodní v řece Jihlavě, a naopak v době sucha
nadlepšují průtoky ve vodním toku. Jsou rovněž vyhledávanými
rybářskými revíry a rekreačními oblastmi.
Těleso hráze nádrže Dalešice je s výškou sto metrů nejvyšší hrází
v České republice a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě.
 Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

číslo 09/2016
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DOTAČNÍ TITULY
V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
A ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR dotační titul zaměřený na
průzkum, posílení a budování
podzemních zdrojů pitné vody.
Podpořeny mohou být nové
i průzkumné vrty řešící zdroje
pitné vody v obcích včetně
jejich napojení na vodovodní
řady, regenerace a zkapacitnění
stávajících zdrojů podzemní
vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
včetně případných úprav napojení zdrojů na stávající rozvod
pitné vody. Cílem programu
je rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou
v odpovídajícím m nožst ví
a jakosti zejména v lokalitách,
kde je pitné vody nedostatek
anebo voda nedosahuje požadované kvality. V rámci této
výzvy z Národního programu
Životní prostředí je k dispozici
300 milionů Kč. Minimální
výše dotace na jeden projekt činí
100 000 Kč, maximální výše
3 miliony Kč. Žadateli mohou
být obce, dobrovolné svazky

obcí, obchodní společnosti
ovládané z více než 50 procent
obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty a příspěvkové
organizace územních samosprávných celků. Obchodní
společnosti a příspěvkové organizace územně samosprávných
celků musí být vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu. Termín pro podávání
žádostí je od 11. července 2016
do 30. června 2017, ale v případě
vyčerpání alokace bude příjem
žádostí ukončen dříve. Více
informací na www.sfzp.cz.
Na území Kraje Vysočina mělo
v loňském roce větší či menší
problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody nejméně
53 obcí a 18 místních částí. Krajská pracovní skupina zabývající
se suchem a nedostatkem vody
navrhla krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření,
jejichž postupné naplňování
by mělo přispět ke zmírnění
dopadů negativní hydrologické
situace. Po projednáních v orgánech kraje byla tato opatření
v červnu zveřejněna na webo-

vých stránkách kraje v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství. V souvislosti s činností pracovní skupiny
se bude ve středu 21. září 2016
konat v Jihlavě na Krajském
úřadě Kraje Vysočina v kongresovém sále seminář na téma
Problematika dlouhodobého
sucha a opatření pro snížení jeho
dopadů, kde zazní i podrobnější
informace o dotačních titulech.
Kraj Vysočina od roku 2004
poskytuje dotace na vodohospodářskou infrastrukturu obcí,
a to v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací. Podpořeny mohou
být výstavby vodovodů pro
veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, napojení nových
zdrojů vody, výstavby nebo
intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu včetně zavedení
odstraňování dusíku a fosforu
nebo vhodného řešení kalového hospodářství, výstavby či
dostavby kanalizačních systémů
pro veřejnou potřebu. Termín

pro předkládání žádostí bývá
zpravidla v lednu kalendářního
roku, v případě nerozdělení
celé alokované částky pak další
termín v červenci kalendářního
roku. Žadatelem může být obec,
svazek obcí nebo právnická
osoba definovaná v zásadách.
Povinnými přílohami žádosti
jsou mimo jiné pravomocné
stavební povolení a smlouva
o dílo s dodavatelem prací.
Maximální v ýše dotace se
poskytuje do 75 % celkových
uznatelných nákladů, přičemž
se může jednat i o spolufinancování s jinými dotačními tituly
(OPŽP, MZe). V letošním roce
činila alokace v tomto dotačním
titulu 49 mil. Kč, pro příští rok je
navrženo navýšení alokace, a to
zejména z důvodu potřeby řešení
problémů obcí v této oblasti.
Předpokládaný termín příjmu
žádostí je do 31. ledna 2017.
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
tel.: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

ZÁKON O VODÁCH ZABRZDILY
MIMO JINÉ DŮSLEDNĚ UPLATŇOVANÉ
PŘIPOMÍNKY KRAJE VYSOČINA
Ministerstvo životního prostředí tento týden stáhlo z vládního
jednání novelu zákona o vodách. Proti novele se dlouho ohrazovalo
i vedení Kraje Vysočina. „Je nepřípustné, aby se stovkám tisíců
odběratelů, mimo jiných především ve venkovských aglomeracích,
podle návrhu ministerstva životního prostředí, zvýšil poplatek
za odběr podzemních vod do roku 2022 na trojnásobek. Sporné
a neúměrně zatěžující by v případě navrhovaného zákona bylo
i likvidování odpadních vod v místech mimo čistírny odpadních vod
nebo nepochopitelné zpoplatnění veškeré srážkové vody v jednotné
kanalizaci,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Změnit záhlaví dokumentu (nevyplněno).
Z důvodu četných dotazů na postoj Kraje Vysočina zveřejňujeme
kompletně veškeré připomínky Kraje Vysočina k navrhovanému
zákonu o vodách. Na jejich důsledném zohlednění bez výhrad
vedení Kraje Vysočina TRVÁ.

Zásadní připomínky Kraje Vysočina k projednávanému
návrhu novely zákona o vodách (poplatková novela) - (zák.
č. 254/2001 Sb.,)
Na konci minulého roku proběhlo meziresortní připomínkové
řízení k novele vodního zákona. Předložená novela se věnuje
hlavně zvyšování poplatků, aniž by zajišťovala efektivní využití
těchto prostředků pro systematické zlepšování vodního hospodářství v ČR či potřebné zajištění financování opatření pro zmírnění
následků sucha, a dále radikálním způsobem mění postupy prokazování splnění limitů vypouštění a výběru poplatků. Zejména
pak navrhovaný způsob zneškodňování odpadních vod včetně
jeho prokazování je pro občany většiny obcí Kraje Vysočina, které
nedisponují systémem čištění odpadních vod, téměř likvidační.
Všechny navrhované změny jsou natolik zásadního charakteru,
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že pravděpodobně dojde ke znejistění celého systému se značným
sociálním dopadem na občany nejen našeho kraje (největší dopad
bude v krajích s velkou sídelní roztříštěností a s velkým množstvím
malých obcí do 500 obyvatel).
Komise pro zemědělství Rady Asociace krajů ČR na jednání dne
15. června odmítla tuto novelu v navrhovaném znění jako celek
a z důvodu nevypořádání většiny připomínek a z důvodu úpravy
novely tohoto zákona po řádném připomínkovém řízení navrhla
vrátit tento lEgislativní návrh do opětovného vnějšího připomínkového řízení.
1. Odpadní vody a jejich zneškodňování (§ 38 vodního zákona)
– problém zejména z pohledu občanů žijících v obci nemající
napojení na ČOV
Problémem je zejména znemožnění tzv. „jiného zneškodňování
odpadních vod“, tj. jejich využití např. pro závlahu zemědělských
pozemků. Navržené zneškodnění odpadních vod akumulovaných v
bezodtokých jímkách podle § 38 odst. 5 a 8 vodního zákona jejich
odvozem prostřednictvím oprávněné osoby pouze na ČOV je nejdražší možné řešení několikanásobně (až řádově) převyšující výši
stočného pro obyvatele v obcích, které mají kanalizaci pro veřejnou
potřebu ukončenou ČOV. Většina stávajících ČOV v malých obcích
pak není schopna s ohledem na své technické a kapacitní možnosti
tyto odpadní vody přijímat. Kromě toho všichni občané budou mít
povinnost na výzvu kontrolního orgánu předložit dva roky zpětně
doklad o vývozu svých odpadních vod na ČOV. Neumím si představit, jak bude možné pokutovat vysokými, až desetitisícovými
částkami 80letého člověka, který o tomto nemůže mít ani potuchy
a nebude schopen ze svého důchodu tuto povinnost ani splnit.
Modelový příklad: čtyřčlenná rodina v malé obci, kdy nejbližší
ČOV je vzdálena více jak dvacet kilometrů – roční finanční zátěž
více jak 30 000 Kč.
Toto řešení by mělo značný sociální dopad zejména na obyvatele na venkově, kde stovky malých obcí většinou o velikosti do
500 obyvatel nemají zajištěno odkanalizování a čištění odpadních
vod. Dopad by se týkal zejména starších osob na venkově s nižšími
příjmy. Návrh změny vodního zákona v tomto tedy v podstatě
směřuje k dalšímu vylidňování venkova.
Jako řešení se u nejmenších obcí nabízí podpora kořenových ČOV,
které mají účinnost cca 60-65 % klasických ČOV a pak dále po vzoru
kotlíkových dotací zavést dotace na domovní čistírny odpadních
vod, tedy decentralizované čištění odpadních vod. Není pravda, že
kořenové ČOV jsou pouze špatné, záleží na zvoleném druhu a na způsobu provozování. V ČR je celá řada velice dobře fungujících, jako
vzor by mohlo sloužit Rakousko, kde jsou významně podporovány.

2. Problematika jednotných kanalizací
Nová definice odpadní vody, která za ni pokládá jakoukoli směs
splaškové a srážkové vody v jakémkoli poměru, zpoplatňuje veškerou srážkovou vodu na odlehčeních jednotné kanalizace, a to
nejen v množství, ale i látkové znečištění. Tím se stane jednotná
kanalizace, v řadě případů v minulém plánovacím období podpořená dotacemi z fondů EU nebo z národních zdrojů, ekonomicky
neprovozovatelná.
Vyvolaná nová investiční výstavba v oblasti odvádění odpadních
vod si vyžádá značné náklady na přestavbu dosud jednotných
kanalizačních systémů na systémy oddílné, tzn. výstavbu zcela
nových splaškových kanalizací. Brzy se však ukáže, že dešťové
vody z center měst je nutné čistit, což vyvolá další investiční
náklady. Tyto náklady budou muset hradit obce ze svých rozpočtů.
Financování ze zvýšeného stočného bude možné pouze v některých případech, které vlastníci obhájí před regulačními orgány. Už
dnes je z hlediska regulace cen diskutabilní, zda je možné zahrnovat všechny náklady na odvod srážkových vod do nákladů na
stočné.
3. Rozdělení poplatků za odběr podzemní vody
V původním návrhu novely vodního zákona předloženého do
připomínkového řízení bylo stanoveno, že se poměrně výrazně
zvýší poplatky za odběr podzemní vody v dnešních 2,- Kč na
6,- Kč v roce 2022, a to postupným zvyšováním. Zároveň dojde
ke zvýšení na stejnou úroveň i u poplatků za odběr povrchové
vody. Je to sice poměrně razantní zvýšení, nicméně by to byl za
jistých podmínek návrh hodný diskuze. Problémem nicméně je,
že v původním návrhu této novely bylo původně stanoveno, že
z toho bude 50 % příjmů SFŽP určených na další zkvalitňování
vodohospodářské infrastruktury a zbylých 50 % bude rozděleno
mezi kraje a obce. Ale po připomínkovém řízení byla ze strany MŽP
náhle provedena změna, a to bez jakéhokoli projednání, na rozdělení vybraných poplatků 50 % SFŽP, 25 % ministerstvo financí
a 25 % kraje. Obce, kterých se tato problematika týká nejvíce,
nemají dostat nic a ani není nikde stanoveno, že čtvrtina určená
pro státní rozpočet, bude alokována primárně pro účely vodního
hospodářství. Jako v mnoha dalších oblastech stát tímto návrhem
pouze zvyšuje razantním způsobem poplatky a povinnosti bez
toho, že by zároveň tyto finanční prostředky využíval ke zlepšení
infrastruktury.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

SEDM VÝROBKŮ Z KRAJE VYSOČINA ZÍSKALO
ZNAČKU REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Řadu výrobků, které nesou
označení Regionální potravina Kraje Vysočina, rozšířilo
sedm nových produktů s výjimečnou kvalitou a vynikajícími chuťovými vlastnostmi.
V sobotu 20. srpna ve Westernovém městečku Šiklův mlýn

ocenil výrobce hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek, který
společně se svým náměstkem
Vladimírem Novotným předal
vysočinským producent ům
certifikáty.
Prestižní značku Regionální
potravina uděluje ministerstvo

zemědělství sedmým rokem
nejlepším výrobkům od malých
a středních regionálních producentů ve 13 krajích Čech
a Moravy. „Udělení značky
potvrzuje, že se jedná o nejlepší
výrobky našeho kraje. Úspěch
předurčuje úzký vztah výrobku

k Vysočině, kvalitní suroviny,
tradice i inovativnost a v neposlední řadě také náročná práce
malých producentů,“ uvedl
hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
O značku Regionální potravina
pro rok 2016 usilovalo celkem
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54 produktů od 23 výrobců.
Přihlášené hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci
Ministerstva zemědělství ČR,
krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu,
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární
správy ČR, Agrární komory
ČR a Potravinářské komory
ČR. „Oceněné produkty jistě
kladně ohodnotí i spotřebitelé
na ochutnávkách v Kraji Vyso-

čina a následně i v obchodní
síti,“ doplnil koordinátor soutěže v Kraji Vysočina Karel
Coufal.
Jeden z certifikátů převzal
i sládek dalešického pivovaru
Ladislav Němeček za Dalešické
májové. „Vaříme pivo poctivě
s důrazem na jeho vysokou kvalitu a pitelnost. Ocenění Regionální potravina 2016 nás velmi
těší a věříme, že značka přiláká
k nám do pivovaru další hosty

se zájmem o výborné pivo,“
okomentoval ocenění správce
pivovaru Ladislav Urban.
Soutěž Regionální potravina je
projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu
malých a středních zemědělců
a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky.
Oceněný výrobek získá právo
zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let
na svém obalu. V současné době

Kategorie:
Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas
Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
Sýry včetně tvarohu
Mléčné výrobky ostatní
Pekařské výrobky včetně těstovin
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Alkoholické a nealkoholické nápoje
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
Ostatní

značku nosí 577 produktů ze
13 regionů Čech a Moravy.
V Kraji Vysočina značku Regionální potravina aktuálně využívá 51 výrobků.
Podrobné informace o soutěži
můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
 Monika Brothánková,
odbor sekretariátu hejtmana,
tel.: 724 650 161,
e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

Výrobek a výrobce:
TLAČENKA SVĚTLÁ
Karel Doležal, Stařeč
Nevyhodnoceno
HEROLD
Moravia Lacto a.s.
TVAROHOVÝ KRÉM SLAZENÝ S BORŮVKAMI
Farma rodiny Němcovy s.r.o.
CHLÉB CELOŽITNÝ KVÁSKOVÝ
Josef Elis, Velké Meziříčí
nevyhodnoceno
DALEŠICKÉ MÁJOVÉ
Akciový pivovar Dalešice, a.s.
KEŘKOVSKÉ ROHLÍČKY Z ČESKÉ BĚLÉ
Vesa Česká Bělá, a.s.
HRÁDECKÝ MED MEDOVICOVÝ
Markéta Krejčová, Roučkovice

JÍZDA DO STANICE RECYKLACE
Kraj Vysočina ve spolupráci s provozovatelem systému zpětného
odběru elektrospotřebičů společností ELEKTROWIN, a. s., připravuje na dny 19.–23. září vzdělávací aktivitu pro širokou veřejnost.
V osobních vlacích na trasách Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou
a Havlíčkův Brod – Chotěboř a na vlakových nádražích ve zmiňovaných městech budou moci cestující odevzdat vysloužilý spotřebič
a dozvědět se více o recyklaci elektroodpadu. Za přinesený starý

spotřebič obdrží prvních 600 cestujících dárek, všichni pak los
s šancí vyhrát pět nových spotřebičů.
V loňském roce se na trase Jihlava – Třebíč – Náměšť nad Oslavou
podařilo sesbírat 962 elektrospotřebičů.
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
EIA
V částce 99/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 8. 2016 byl pod
č. 256 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.

Novela zákona čelí zpoždění
v přípravě vybraných dopravních staveb, a to umožněním
pokračování povolovacích procesů bez EIA podle nové právní
úpravy. K posouzení vlivu prioritního dopravního záměru na
životní prostředí namísto toho
bude stačit speciální závazné
stanovisko Ministerstva životního prostředí, které bude pod-

kladem pro vydání rozhodnutí
v navazujících řízeních.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Shromažďování
V částce 98/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 8. 2016 byl pod
č. 252 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 84/1990 Sb.,
o práv u sh romažďovacím,

ve z nění pozdějších předpisů.
Novela zá kona m i mo ji né
rozšiřuje pravomoc obecních
úřadů při regulaci shromáždění.
Úřad bude moci v nezbytných
případech pro účely ochrany
veřejného pořádku nebo práv
a svobod jiných rozhodnutím stanovit podmínky konání
shromáždění. Úřad bude moci
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stanovit podmínky pro konání
shromáždění zejména tehdy,
má-li se na stejném místě a ve
stejnou dobu konat jiné shromáždění nebo veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo
jiný společenský podnik a mezi
svolavateli nebo mezi svolavatelem a osobou pořádající
veřejnosti přístupný podnik
nedošlo k dohodě o úpravě doby
nebo místa konání shromáždění či veřejnosti přístupného
podniku.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2016.
Přestupky
V částce 98/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 8. 2016 byl pod
č. 250 publikován zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich a pod č. 251 publikován
zákon o některých přestupcích.
Cílem nového přestupkového
zákona je komplexně upravit základy správně-právní
odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob a nahradit zastaralou úpravu zákona předchozího. Podle nového zákona
budou posuzovány i stávající
jiné správní delikty, jejichž
obecná úprava dodnes v českém
právním řádu chybí. Zákon
o některých přestupcích upravuje skutkové podstaty, jejichž
znakem je jednání, pro něž
neexistuje v jiných zákonech
úprava odpovídajících právních
povinností.
Zákony nabývají účinnosti
dnem 1. 7. 2016.
Daň z nabytí nemovitých věcí
V částce 99/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 8. 2016 byl pod
č. 254 publikován zákon, kterým se mění zákonné opatření
Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí.
Novela zákonného opatření
sjednocuje osobu poplatníka
daně z nabytí nemovitých věcí
v osobě nabyvatele vlastnického
práva k nemovité věci; zároveň
ruší možnost volby poplatníka
a institutu ručení. Od daně bude
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osvobozeno nabytí vlastnického
práva k nemovité věci ÚSC nebo
dobrovolným svazkem obcí,
nabývají-li vlastnické právo
k nemovité věci ve veřejném
zájmu.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 11. 2016.

Prodejní doba
V částce 87/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 7. 2016 byl
pod č. 223 publikován zákon
o prodejní době v maloobchodě
a velkoobchodě.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2016.

Podpora sportu
V částce 90/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 7. 2016 byl pod č.
230 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Novela zákona zvyšuje transparentnost poskytování podpory
sportu z veřejných prostředků,
mimo jiné upravuje podmínky
podpory sportu ve formě dotace
ze státního rozpočtu a podpory významných sportovních
akcí, ukládá krajům a obcím
povinnost zpracovávat plán rozvoje sportu v kraji, respektive
v obci, a zajišťovat jeho provádění.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2017.

Celní zákon
V částce 95/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 7. 2016 byl pod
č. 242 publikován zákon celní
zákon a pod č. 243 zákon, kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona.
Cílem nového zákona je adaptace nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013
ze dne 9. 10. 2013, kterým se
stanovuje celní kodex Unie,
a dále snížení administrativní
zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů.
Zákony nabývají účinnosti
dnem vyhlášení (část 1. 8. 2016,
část 1. 9. 2016).

Registr znečišťování ŽP
V částce 99/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 5. 8. 2016 byl pod
č. 255 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a i n t e g r ov a n é m s y s t é m u
plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2016.
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
V částce 87/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 20. 7. 2016 byl
pod č. 222 publikován zákon
o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních
předpisů vyhlašovaných ve
Sbírce zákonů a mezinárodních
smluv (zákon o Sbírce zákonů
a mezinárodních smluv).
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2020.

Zbraně a střelivo
V částce 89/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 7. 2016 byl pod
č. 229 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 8. 2017 (část 6. 8. 2016).
Spotřebitelský úvěr
V částce 10 0/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 5. 8. 2016
byl pod č. 257 publikován zákon
o spotřebitelském úvěru a pod
č. 258 zákon, kterým se mění
některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.
Zákony nabývají účinnosti
dnem 1. 12. 2016.
Atomový zákon
V částce 102/2016 Sbí rk y
zákonů vydané dne 10. 8. 2016
byl pod č. 263 publikován atomový zákon a pod č. 264 zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím atomového zákona.
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Zákony nabývají účinnosti
dnem 1. 1. 2017.
Sociální služby
V částce 84/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 7. 2016 byla pod
č. 218 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2016.
Zákaz motorových plavidel
V částce 91/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 22. 7. 2016 byla pod
č. 232 publikována vyhláška,
k t e r ou s e mě n í v yh lá š k a
č. 46/2015 Sb., o stanovení
vod n ích nád r ží a vod n ích
toků, na kterých je zakázána
plavba plavidel se spalovacími
motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod
k plavbě.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 6. 8. 2016.
Veřejné zakázky
V částce 97/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 8. 2016 byla pod
č. 248 publikována vyhláška
o náležitostech obsahu žádosti
o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně
závazku ze smlouvy podle
zákona o zadávání veřejných
zakázek.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 10. 2016.
Hluk a vibrace
V částce 84/2016 Sbírky zákonů
vydané dne 15. 7. 2016 bylo
pod č. 217 publikováno nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 3. 8. 2016.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu,
tel.: 564 602 185,
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Blanka Matragi
představuje

kalendář KRAJ VYSOČINA 2017
22. 9. 2016 od 16.00 hodin
v Cityparku Jihlava
• Křest kalendáře Kraj Vysočina 2017
Řemeslo má zlaté dno
• Módní přehlídka
• Představení řemesel
• Doprovodný program s překvapením
• Workshopy řemesel
Můžete si vyzkoušet různá řemesla,
vyrobit a odnést vlastní floristickou dekoraci,
cukrářský výrobek, fotografii, šperk,
nechat se učesat či navrhnout šaty…

J I H L AVA

