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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY V LESÍCH
Na kritickou situaci v lesích České republiky –
kůrovcovou kalamitu – reagovala poslanecká
novela zákona o lesích č. 90/2019 Sb. Na základě
nově uzákoněné kompetence vydalo Ministerstvo
zemědělství dne 3. 4. 2019 opatření obecné povahy,
kterým upravuje způsob hospodaření v lesích.
Česká republika byla na základě opatření rozdělena do dvou zón. V zóně s kalamitní situací bylo
stanoveno, že holina vzniklá na lesních pozemcích
v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do
pěti let a lesní porosty na ní zajištěny do deseti let
od jejího vzniku. Další úprava se například týká
zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře
větší než dva hektary, kdy je možno ponechat nezalesněné pruhy v šířce až pět metrů a vzdálenosti
přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20 metrů,
a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se
povoluje ponechat nezalesněný pruh o šířce až
pět metrů pro vytvoření porostního pláště. Bližší

informace o opatření lze získat na www.mze.cz.
Podle informací z Ministerstva zemědělství lze
předpokládat další úpravy reagující mimo jiné na
změny v rozsahu postižených území. Toto opatření
obecné povahy se týká i Kraje Vysočina.
Zejména pro tu část území kraje, kterou kalamita
nezasáhla v plné síle, připravil Kraj Vysočina
videospoty s informacemi o kůrovci a jeho vývoji
i o tom, jak postupovat proti kůrovci. Tyto spoty
jsou volně k dispozici pro osvětu široké veřejnosti na https://www.kr-vysocina.cz/kurovec/
ds-304262/archiv=0&p1=99093. Jejich podoba
zaujala řadu pracovníků z oblasti lesního hospodářství, takže lze odkaz na ně nalézt na celé
řadě webových stránek z různých koutů České
republiky.
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KRAJ VYSOČINA
MÁ DVĚ NOVÉ PŘÍRODNÍ REZERVACE
– KNÍŽECÍ SEČ A VÝROVU SKÁLU
Nedaleko Rouchovan na Třebíčsku byly vyhlášeny dvě nové přírodní rezervace Knížecí seč a Výrova
skála. Obě lokality jsou významné výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů i vysokou
přírodovědnou hodnotou a unikátností pro území Kraje Vysočina. Knížecí seč se nachází na jižním
svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic, Výrova skála pak asi dva kilometry jihovýchodně od Šemíkovic
v údolí řeky Rokytné. Kromě vzniku dvou nových zvláště chráněných území na Třebíčsku odsouhlasila
včera krajská rada rovněž nové vyhlášení stávající přírodní památky Jezdovické rašeliniště. Celková
výměra chráněného území se tím rozšířila z původních 1,8 hektarů na 2,7 hektarů.
Knížecí seč
Přírodní rezervace Knížecí seč
o rozloze 9,2 ha s přibližně hektarovým ochranným pásmem leží
na jižním svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic. V rámci Kraje
Vysočina se jedná o unikátní lokalitu rozvolněných světlých lesů

a lesostepí s výskytem některých
silně a kriticky ohrožených druhů
rostlin a živočichů. V rezervaci
nalezneme například orchidej
vstavač nachový nebo nenápadný
chruplavník větší. Lokalita hostí
také početnou populaci ještěrky
zelené a pravidelně zde hnízdí

dudek chocholatý. V místě bylo
pozorováno přes 40 druhů ptáků
a žije zde také řada druhů brouků
a motýlů.
Výrova skála
Zvláště chráněné území nazvané
Výrova skála najdeme v údolí

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 2. 5. 2019
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řeky Rokytné jihovýchodně
od obce Šemíkovice. Přírodní
rezervace představuje zachovalý
soubor lesní vegetace teplomilných a suchých doubrav,
dubohabřin a suťových lesů
na skalnatých svazích. V nivě
řeky Rokytné se pak nacházejí
lužní porosty olšin. Území je
cenné výskytem teplomilných
rostlin a živočichů. Najdeme
tady mimo jiné ještěrky zelené
a užovky hladké, objevuje se tu
kolem 60 druhů ptáků. Lokalita
je hnízdištěm výra velkého
nebo ohroženého strakapouda
prostředního. Celková výměra
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přírodní rezervace Výrova skála
je 24,16 hektarů.
Jezdovické rašeliniště
Jezdovické rašeliniště nacházející se asi 1,5 kilometru od obce
Jezdovice bylo přírodní památkou vyhlášeno už v roce 1984.
Území tvoří drobné rašelinné
prameniště na okraji lesního
porostu, přičemž mezi lety 2013
a 2015 se v lokalitě přistoupilo
ke kácení náletových dřevin,
aby byla podpořena biodiverzita.
Jezdovické rašeliniště je domovem například hnědáska rozrazilového, mravence rašelinného,

z rostlin se zde daří třeba jednokvítku velekvětému, rosnatce
okrouhlolisté nebo ostřici blešní.
Nově vyhlášené zvláště chráněné území o rozloze 2,7 ha
místo původních 1,8 ha nyní
odpovídá skutečnému stavu
přírodní památky.
Na území Kraje Vysočina se
nacházejí tato chráněná území
(stav k 11. 3. 2019):
• dvě velkoplošná chráněná
území (CHKO Žďárské vrchy
a CHKO Železné hory)
• 200 maloplošných chráněných území (tj. šest národních
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přírodních rezervací, čtyři
národní přírodní památky, 74
přírodních rezervací a 116
přírodních památek)
• devět přírodních parků
• 85 evropsky významných
lokalit soustavy Natura 2000
• dvě smluvně chráněná
území (Ficků rybník
a Jeřišno-Heřmaň)
 Jana Nováková,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 575, e-mail:
Novakova.J2@kr-vysocina.cz

MUZEA A GALERIE SE PŘIPRAVUJÍ NA JUBILEJNÍ
XV. ROČNÍK FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ.

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO MUZEÍ A GALERIÍ V KRAJI VYSOČINA
Festival muzejních nocí patří již k tradičním celostátně zastřešova- a galerií České republiky https://www.cz-museums.cz/web/
ným akcím aktivit muzeí, galerií, ale i dalších kulturních organizací, festival_muzejnich_noci/titulni.
jež probíhají na území ČR každoročně zpravidla od poloviny května Letošní jubilejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí 2019 bude
do poloviny června. Muzejní a galerijní noci, to jsou mimo jiné oficiálně po celé České republice probíhat ve dnech 17. května až
komentované prohlídky stávajících výstav, přednášky, divadelní 8. června. Jednou z prvních bude tradičně Brněnská muzejní noc
představení, filmy a mnoho dalších aktivit. Ke spolupráci jsou v sobotu 18. května 2019 a festival (opět tradičně) uzavře Pražská
oslovovány divadelní a hudební soubory, řemeslníci, výtvarníci, muzejní noc v sobotu 8. června 2019.
správci památkových objektů apod.
Od čtvrtého ročníku je Festival muzejních nocí otevírán NárodZapojení se do Festivalu muzejním zahájením, které se každý
ních nocí je pro renomované
rok uskutečňuje ve spolupráci
organizace otázka prestiže. Pro
s Asociací krajů ČR a některým
Muzejní a galerijní noci 2019 v muzeích
menší, nově vznikající či úzce
z krajů České republiky.
a galeriích zřizovaných Krajem Vysočina:
zaměřené organizace pak možNárodní zahájení XV. ročníku
nost, jak na sebe upoutat pozorFestivalu muzejních nocí 2019
17. 5. 2019 Pelhřimovská muzejní noc
nost a oslovit širokou veřejnost.
proběhne v pátek 17. května
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková
Ze společné propagace a podv Muzeu Karlovy Vary, příspěvorganizace
pory profitují nejen organizace,
kové organizaci Karlovarského
ale rovněž návštěvníci, kterým
kraje. Pořadatelem je Asociace
24. 5. 2019 Třebíčská muzejní noc
se nabízí netradiční a nevšední
muzeí a galerií České republiky,
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková
kulturní zážitky v netradiční
z. s., Asociace krajů České repuborganizace
dobu. O významu a smysluplliky, Karlovarský kraj a Statutární
nosti akce svědčí každoročně
město Karlovy Vary.
31. 5. 2019 Muzejní a galerijní noc 2019
narůstající počet zapojených
Festival muzejních nocí se koná
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
organizací, akcí i návštěvníků.
za finanční podpory MinisterDo Festivalu muzejních nocí
stva kultury a navazuje na Mezi31. 5. 2019 Muzejní noc
2019 se také v letošním roce
národní den muzeí, který od
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvopět zapojí všechny sbírkoroku 1977 každoročně přiková organizace, a Galerie výtvarného umění
tvorné organizace zřizované
padá na 18. května.
v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Krajskou
Krajem Vysočina. Kompletní
Bližší informace jsou uvedeny
knihovnou Vysočiny
na webových stránkách https://
přehled přihlášených subjektů
www.cz-museums.cz/prihlasky/
z Vysočiny a rovněž z celé
7. 6. 2019
Muzejní a galerijní noc 2019
festival_muzejnich_noci/vysoČeské republiky i další zajíMuzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková orgacina nebo www.vysocina-fandimavé informace k festivalu
nizace, a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
-kulture.cz, příp. na webových
jsou k dispozici na webových
stránkách jednotlivých organizací.
stránkách Asociace muzeí
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KRAJSKÁ KNIHOVNA ROSTE RYCHLEJI
Z novostavby budoucí Krajské
knihovny Vysočiny se pomalu
stává další dominanta Havlíčkova Brodu. „K dnešnímu dni
je hotovo 95 % veškeré monolitické konstrukce. Už v květnu
přijdou na řadu řemesla a pracovat se začne na fasádách. Pokud
se podaří firmě udržet současné
pracovní tempo, mohli bychom
veškeré stavební práce dokončit
o několik týdnů dříve, než je
plánováno,“ říká po absolvování
kontrolního dne na stavbě náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast ekonomiky a majetku
Martin Kukla. Krajská knihovna
Vysočiny za zhruba 143 milionů
korun má být stavebně dokončena v červenci 2020, následovat

bude montáž interiérů.
Třípodlažní maximálně funkční
a účelná budova bude mít podobu
navrženou architektem Milanem
Stejskalem a dopracovanou ART
Projektem Jihlava. Knihovníkům
budou k dispozici tři podlaží,
přičemž nejspodnější z nich
bude sloužit jako depozitář pro
tisíce publikací. Železobetonový
skelet knihovny stojí na pilotech
zapuštěných až jedenáct metrů
do hloubky, v nejvyšším bodě
bude knihovna 13 metrů vysoká.
„Krajská knihovna bude moci
využívat velký konferenční sál
pro kulturní, společenské i vzdělávací akce s kapacitou přibližně
stovky osob a kavárnu. Celkem

bude zastavěno 1 336 m2 plochy
a díky patrům bude mít knihovna
k dispozici 3 548 m2 užitné plochy. V rámci stavby se počítá se
dvěma technickými výtahy a jedním výtahem pouze pro přemísťování knih,“ popisuje parametry
Jana Fischerová, náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Knihovna bude patřit díky své
ideální orientaci a zateplení
ke stavbám s nulovou spotřebou energie. Zajímavostí jsou
plánované probarvené fasádní
sendvičové panely, které budou
kryty zelenou stěnou – celoroční
zelení na západní a východní

straně objektu. Jižní a severní
strana budoucí knihovny bude
celá prosklená. Vstup do nové
Krajské knihovny Vysočiny
bude hlavním vchodem z ulice
Žižkova. Zároveň s novou knihovnou roste v jejím těsném
sousedství parkovací dům za
37 milionů korun, jejž financuje
město Havlíčkův Brod.
Krajská knihovna Vysočiny je
příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina a sídlí
v Havlíčkově Brodě. Plní zároveň funkci veřejné knihovny
i regionálního centra pro síť
veřejných knihoven na Vysočině.
V loňském roce měla přibližně
6 500 registrovaných čtenářů.

CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Letošní Ceny hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost už mají své držitele.
V kategorii soukromý sektor bodovaly firmy B:TECH,
Požární bezpečnost a První
brněnská strojírna Velká Bíteš,
ve veřejném sektoru získaly
ocenění Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina a město
Třebíč. Do letošního v pořadí
už čtvrtého ročníku soutěže
v oblasti společenské odpovědnosti se přihlásilo 29 subjektů.
„Dnes jsme ocenili firmy a organizace, pro které je podpora a dodržování sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů zaměstnanců i zákazníků

samozřejmostí a je přirozenou
součástí jejich fungování v regionálním a také celorepublikovém měřítku. Odpovědné firmy
a rovněž veřejné instituce zvyšují svým přístupem celkovou
úroveň našeho regionu a jsou
nositeli kvality na trhu práce,“
uvedl při slavnostním udílení
cen hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek.
Oceněné firmy a instituce dnes
získaly zároveň s oceněním
také bezplatnou pozvánku na
konferenci ke společenské odpovědnosti, jež se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskuteční 12. září
letošního roku.

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro rok 2018 – výsledky:
Kategorie soukromý sektor do 250 zaměstnanců:

Kategorie soukromý sektor nad 250 zaměstnanců:

1. místo – B:TECH, a. s. (Havlíčkův Brod)
B:TECH je česká inženýrská společnost, která o sobě říká: „Automatizací se zabýváme od roku 2000. Výsledky naší práce najdete na
pěti kontinentech. Je nás 130 a každý z nás má svůj příběh. Někoho
táhnou exotické dálky, jiného fascinují moderní technologie. Jedno
nás ale spojuje – naše srdce buší pro techniku. Pracujeme jako tým
a na svoji práci chceme být hrdí.“

1. místo – První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. (Velká Bíteš)
První brněnská strojírna Velká Bíteš je součástí skupiny PBS Group,
která má ve strojírenství více než dvousetletou historii. Zabývá
se vývojem a výrobou turbínových vysokootáčkových strojů pro
letectví, energetiku a dopravní průmysl. Je též přední evropskou
slévárnou přesného lití, dodavatelem galvanických povrchových
úprav a vysoce přesného obrábění. Společnost je držitelem řady
významných ocenění. Její produkty nacházejí své uplatnění ve více
než 40 zemích světa.

1. místo – Požární bezpečnost, s. r. o. (Jihlava)
Požární bezpečnost, s. r. o., je předním prodejcem hasičské
a záchranářské techniky, výzbroje a výstroje. Dále poskytuje
služby v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.

2. místo – ICOM transport, a. s. (Jihlava)
Dopravní společnost ICOM transport významně přispívá k mobilitě
obyvatel Kraje Vysočina. Ekologické vozy poskytují cestujícím
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bezpečí a komfort. V barvách společnosti také křižuje celou Evropu
350 kamionů.
3. místo – PLEAS, a. s. (Havlíčkův Brod)
Společnost Pleas udržuje již 145 let trvající tradici poctivé a náročné
výroby jakostního prádla. Stále přináší kvalitní a nové produkty, jež
vyrábí s hrdostí a láskou sobě vlastní.
Kategorie veřejný sektor – obce:
1. místo –Třebíč
Městský úřad Třebíč je otevřená, důvěryhodná a komunikující organizace, poskytující profesionální efektivní službu a podporující růst
svých zaměstnanců. Ve spolupráci s veřejností se tvůrčím způsobem
podílí na všestranném rozvoji města Třebíče.
2. místo – Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou je Otevřený Profesionální Úřad.
Snaží se být úřadem, který je otevřený potřebám svých klientů
a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilují o zlepšování služeb, jež poskytují.
Kategorie veřejný sektor – ostatní:
1. místo – Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina,
příspěvková organizace
„ZZS KV – profesionální záchrana vašich životů a zdraví. 6 796
kilometrů čtverečních a více než půl milionu obyvatel – to je Kraj
Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči zde nepřetržitě zajišťuje 30 profesionálních výjezdových skupin Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, rozmístěných na 21 pečlivě vybraných
výjezdových základnách.“

2. místo – Střední průmyslová škola Třebíč
SPŠ je perspektivní odborná škola – regionální centrum technického
vzdělávání, jež má velkou podporu zřizovatele a desítek spolupracujících firem a prohlašuje o sobě: „Jsme jediná škola v ČR, která
vyučuje studijní obor Energetika. Jsme první škola v ČR, jejíž žáci
ve spolupráci s firmou TATRA Kopřivnice postavili plně funkční
nákladní automobil TATRA PHOENIX 4x4. Jen u nás najdete
,chytré zdi‘.“
3. místo – Třebíčské centrum, z. s.
Třebíčské centrum, z. s., již 20 let realizuje komplexní program
aktivit pro rodiny s dětmi včetně služeb péče o děti předškolního
věku, služeb navazujících na sociální služby a preventivních programů, volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé, poradenství
a vzdělávání. Na celokrajské úrovni se věnuje vzdělávacím projektům zaměřeným na rodiče a zejména na ženy, a zapojuje se do celospolečenských kampaní, například rovněž v oblasti domácího násilí.
3. místo – Střední škola průmyslová, technická a automobilní
Jihlava
Střední škola průmyslová, technická a automobilní je v současnosti
největší střední školou v Kraji Vysočina. Učí se zde cca 1 300 žáků
v denní i dálkové formě studia. Zaměřuje se na výuku strojírenských, elektrotechnických a automobilních oborů a oboru zaměřeného na IT s možností specializace na multimédia a webdesign.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
uděluje Kraj Vysočina za podpory partnerů: Krajské hospodářské
komory Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p. o., CZESHA – Unie školských asociací ČR.
 Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz

SOUTĚŽ: HLEDÁME FOTKY Z VÝLETŮ
PO EVROPSKÉM REGIONU
V rámci vydání nové publikace
pro pěší vyhlašuje Evropský
region Dunaj–Vltava druhý
ročník fotosoutěže, tentokrát s názvem Výlety pro
pěší po Evropském regionu
Dunaj–Vltava.
Kdo se může zúčastnit?
Fotosoutěž je určená pro
všechny milovníky turistiky,
krásné přírody a nevšedních
záběrů.
Jak se zúčastnit?
1. Vyfotografujte nejhezčí
místo z navštíveného jednodenního výletu z publikace
pro pěší ERDV 28 nejhezčích okružních výletů

pro pěší, která je v elektronické podobě k dispozici na www.europaregion.
org/28-schonste-rundwanderungen.html nebo v tištěné podobě k vyzvednutí
u Regionálního kontaktního
místa Evropského regionu Dunaj–Vltava v Kraji
Vysočina na odboru regionálního rozvoje KrÚ Kraje
Vysočina, Žižkova 16, Jihlava – Jan Říčan (e-mail:
rican.j@kr-vysocina.cz,
tel.: 564 602 531), Ivona
Hájková (e-mail: hajkova.
ivona@kr-vysocina.cz, tel.
564 602 534)
2. Zašlete jednu fotografii
elektronicky ve formátu

•
•
•
•

.jpg do 31. 8. 2019 na
edm.post@ooe.gv.at a nezapomeňte připsat:
název a krátký popis záběru
číslo a název stezky z publikace pro pěší ERDV
jméno, adresa, telefonní
číslo soutěžícího
podepsaný formulář Autorská práva fotosoutěže
ERDV

Co lze vyhrát?
Vítězové tří fotografií, které
vybere odborná porota, se
mohou těšit na hodnotné ceny
s turistickou tematikou. Dalších 20 účastníků soutěže
obdrží drobné ceny.

Vítězné fotografie budou zveřejněny na webových stránkách ERDV a budou následně
použity na nové vydání pexesa
ERDV.
Podrobnosti k soutěži a průvodce pro pěší po ERDV
najdete také na www.evropskyregion.cz.
Přejeme vám mnoho kreativity, slunce v zádech a pevnou ruku na spoušti!
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RECYKLUJTE S HASIČI
Kraj Vysočina ve spolupráci s ELEKTROWINem, kolektivním
systémem pro zpětný odběr elektrospotřebičů, pořádá již šestým
rokem krajské kolo sběru vysloužilých elektrospotřebičů v rámci
projektu Recyklujte s hasiči. Soutěže se zúčastnilo 121 SDH a celkem se sebralo 281,674 tun. Hodnotilo se pět sborů dobrovolných
hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra a nejlepší
SDH z každého z pěti okresů v období 1. 1. – 31. 12. 2018. Dnes
si zástupci vítězných sborů slavnostně převzali na krajském úřadě
darovací šeky celkem za 115 000 Kč.
Společnost ELEKTROWIN dodala bezplatně všem přihlášeným
hasičským sborům informační materiály, shromažďovací nádobu
na spotřebiče a zajišťovala zpětný odběr (odvoz). „Celkem je do
aktivity Recyklujeme s hasiči zapojeno na 1 500 SDH v České
republice, z toho je 185 z Kraje Vysočina. V letech 2011–2018 tak
posbíraly sbory na Vysočině 1 283 tun vysloužilého elektra,“ hodnotí výsledky projektu Recyklujte s hasiči předseda představenstva
společnosti ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
„Spolupráce kraje s ELEKTROWINem je od začátku zaměřená
na technickou podporu předcházení vzniku odpadů a na environmentální osvětu. Vytváříme podmínky k rozvoji sběru na obcích
i aktivní účast obyvatel na sběru vysloužilých elektrospotřebičů,“
informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
Kategorie I: Největší množství sebraných spotřebičů v tunách
Pořadí Název SDH
Množství v t
1. SDH Jimramov (ZD)
10,326
2. SDH Bačice – Udeřice (TR)
9,931
3. SDH Nemocnice Pelhřimov
9,007
4. SDH Žďár nad Sázavou 2 – zámek
8,665
5. SDH Bobrová (ZD)
6,689

Kategorie II: Nejlepší SDH z každého okresu podle množství
sebraných spotřebičů v tunách
Okres
Název SDH
Množství v t
Okres Žďár
SDH Jimramov
10,326
Okres Třebíč
SDH Bačice – Udeřice
9,931
Okres Pelhřimov SDH Nemocnice Pelhřimov
9,007
Okres Jihlava
SDH Dolní Cerekev
5,152
Okres HB
SDH Česká Jablonná
3,359
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 564 602 522
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz  
ELEKTROWIN, a. s., je největším kolektivním systémem zaměřeným
na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice.
Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 20 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 350 000 tun.
Zajišťuje sběr všech skupin elektrozařízení, ale doménou jsou
domácí spotřebiče. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou
přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.
Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst, z toho více než 2 300
je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve
spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech
a umístěných kontejnerech na malé spotřebiče. Veřejný sběr také
probíhá prostřednictvím 3 500 mobilních svozů v zaregistrovaných
obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých
je do našeho projektu zapojeno již více než 1 500.

MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020
V KRAJI VYSOČINA 2019
Už jen do 10. 5. 2019 je možné podávat žádosti do Fondu Vysočiny – Program MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI
VYSOČINA 2019. Podporovány jsou aktivity, které mají přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA21 a Programu Zdraví 2020
pro Kraj Vysočina. Maximální výše dotace je až 90 000 Kč. Bližší informace naleznete na www.kr-vysocina.cz, kontaktní osoba:
Mgr. Gabriela Šmikmátorová, e-mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 586/724 650 276
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku právní
agendy
odboru dopravy
a silničního
hospodářství
s místem výkonu práce
Žižkova 57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní
místa Pracovní místa pro
zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevrací, je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení
řízení lidských zdrojů, kancelář
B – 2.21. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Požadujeme:
•
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
právního zaměření
•
znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
•
znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů
•
přehled v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
•
samostatný a odpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, ochota a schopnost
učit se nové věci
•
smysl pro týmovou práci
•
dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
•
řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
•
zkušenosti ve veřejné správě a investiční výstavbě (smluvní vztahy ve výstavbě)
•
zkušenosti v oboru dopravních staveb a v oboru pozemních staveb
Nabízíme:
•
zázemí stabilní organizace
•
pracovní poměr na dobu neurčitou
•
předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 6. 2019
•
plný pracovní úvazek
•
11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
•
odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu1)
•
trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování
•
vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
•
pozici vhodnou i pro absolventy
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
•
jméno a příjmení, titul
•
datum a místo narození
•
státní příslušnost2)
•
místo trvalého pobytu
•
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizí/ho státní/ho občanku/občana
•
kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
•
datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
•
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný
doklad příslušného státu)
•
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 15. 5. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.
V Jihlavě 16. 4. 2019
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

1)
2)
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Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, jež je cizí/m
státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
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Novinky ve Sbírce zákonů
Přístupnost webu a aplikací
V částce 44/2019 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2019 byl pod č. 99
publikován zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Lesy a hvozdy
V částce 42/2019 Sbírky zákonů vydané dne 2. 4. 2019 byl pod
č. 90 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kácení dřevin
V částce 40/2019 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2019 byla pod
č. 86 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky
č. 222/2014 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019.
Oznámení o střetu zájmů
V částce 43/2019 Sbírky zákonů vydané dne 5. 4. 2019 byla pod č. 95
publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2019.
Archivy a SSL
V částce 40/2019 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2019 byla pod
č. 85 publikována vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící
zákon o archivnictví a spisové službě.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019 (část 1. 4. 2019).
ZUŠky
V částce 29/2019 Sbírky zákonů vydané dne 14. 3. 2019 byla pod
č. 70 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005
Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky
č. 197/2016 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.
Registrace vozidel
V částce 30/2019 Sbírky zákonů vydané dne 14. 3. 2019 byla pod
č. 72 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014
Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019.
Daně, daně, daně
V částce 37/2019 Sbírky zákonů vydané dne 27. 3. 2019 byl pod
č. 80 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
daní a některé další zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2019 (část dnem vyhlášení, část
1. 1. 2020, část 1. 1. 2021).
Předcházení ekoújmě
V částce 44/2019 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2019 byl pod
č. 98 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb.,

o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2019.
Náhrada škody kvůli chráněné fauně
V částce 44/2019 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2019 byl pod
č. 100 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Vratka daně z olejů na poli a v lese
V částce 36/2019 Sbírky zákonů vydané dne 21. 3. 2019 byla pod
č. 79 publikována vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na
vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Lex Brexit
V částce 32/2019 Sbírky zákonů vydané dne 14. 3. 2019 byl pod
č. 74 publikován zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti
s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska z Evropské unie.
Zákon nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království přestanou
být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování
Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50,
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.
Zákon pozbývá platnosti dnem vstupu dohody o podmínkách
vystoupení Spojeného království z Evropské unie podle čl. 50,
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost. Nevstoupí-li dohoda
o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie
podle čl. 50, odst. 2 Smlouvy o Evropské unii v platnost do 31.
prosince 2020, tento zákon s výjimkou ustanovení § 4 odst. 6, § 9,
§ 12 odst. 2, § 18 až 21, a § 23 odst. 3 pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2020.
Nezabavitelné částky
V částce 42/2019 Sbírky zákonů vydané dne 2. 4. 2019 bylo pod
č. 91 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí
být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí,
a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez
omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2019.
Transplantace
V částce 44/2019 Sbírky zákonů vydané dne 9. 4. 2019 byl pod
č. 97 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb.,
o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně
některých zákonů (transplantační zákon).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2019.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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MOUNTAIN BIKE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
CZECH REPUBLIC
WORLD CUP

Pátek od 18 hod.
SHORT TRACK - Dynamický závod
pro 40 nejlepších jezdců. Vstup zdarma.
Sobota od 11 hod.
CROSS-COUNTRY - Závody juniorů
a jezdců do 23 let
Neděle od 10 hod.
CROSS-COUNTRY - Elitní závody mužů a žen
+ autogramiáda, večerní závod
pro veřejnost, prodejní výstava
cyklistického zboží...

WWW.MTBNMNM.CZ

Nejlepší světový pohár
Cross-Country Olympic 2018.
Nové Město na Moravě.
T I T U L Á R N Í PA R T N E R

H L A V N Í PA R T N E Ř I

