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Informační systém datových schránek
a autorizovaná konverze dokumentů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
který připravilo Ministerstvo
vnitra, vyšel ve Sbírce zákonů
již v srpnu 2008 a v současné
době probíhají první opatření
vedoucí k jeho naplnění. Tento
zákon upravuje jednak oblast
datových schránek (= elektronické úložiště pro bezpečnou
elektronickou komunikaci občanů a právnických osob s veřejnou správou), jednak oblast
konverze dokumentů (= převod dokumentů z listinné do
elektronické podoby a naopak,
přičemž původní i autorizovaný dokument mají stejnou právní váhu a povahu originálu).
Provozovatelem informačního
systému datových schránek
bude Česká pošta, a. s.
Datové schránky mají přinést
pro občany a firmy zjednodušení komunikace s úřady
v elektronické podobě, přičemž
bude zajištěna vyšší míra spolehlivosti než při běžné e-mailové
komunikaci. Jedná se o systém, který umožní doručování zpráv mezi orgány veřejné
moci (státní orgány, orgány
územních samosprávných celků, státní fondy, zdravotní pojišťovny, samosprávné komory
zřízené zákonem, notáři, soudní exekutoři) a občany nebo
právnickými osobami.
Zákon také přináší nový termín institut vyzvednuté zásilky – podle něj platí, že zpráva
vložená do konkrétní datové
schránky je po uplynutí určité lhůty považována za doručenou i v situaci, kdy nedojde
k jejímu vyzvednutí. To by
mělo zefektivnit mnohá úřední řízení, která byla zdržována
vyzvedáváním doporučených
dopisů atd.
Jaké další výhody systém
přinese? Obecně by měly být
poplatky za službu nižší než

u stávajících poštovních poplatků, nebude nutno chodit
pro doporučené zásilky na poštu a sníží se například i náklady na tisk větších zásilek.
Další novinkou bude autorizovaná konverze dokumentů
– tím se rozumí převedení dokumentu do elektronické podoby a naopak. Dokument,
který vznikl autorizovanou
konverzí, má stejnou právní
váhu jako jeho vzor. V praxi
to tedy znamená, že již nebude nutné předkládat orgánům
dokumenty osobně, případně
poštou, ale bude možné je zaslat v elektronické podobě do
datové schránky dané instituce. Autorizovanou konverzi
bude možné provádět u notářů,
na krajských úřadech, na matričních úřadech a na obecních/
zastupitelských úřadech oprávněných k vydání ověřeného výstupu z informačního systému
veřejné správy.
Zákon nabývá účinnosti
1. 7. 2009: elektronické datové
schránky budou tedy počínaje
tímto dnem povinné pro veškeré právnické subjekty, organizace veřejné správy, firmy
a podnikatele (ostatní veřejnost si je může zřídit v případě
zájmu), a těmto subjektům tak
vznikne ze zákona povinnost:
■ výhradně komunikovat prostřednictvím datové schránky
■ doručovat prostřednictvím
veřejné schránky dokumenty
jinému orgánu veřejné moci
■ umožňuje-li to povaha dokumentu, doručovat prostřednictvím veřejné schránky
dokumenty těm fyzickým
osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým
osobám, které mají zpřístupněny své datové schránky
■ v pravidelných intervalech
svou schránku vybírat
■ zpřístupnit svou datovou
schránku nejpozději do

15 dnů po doručení přístupových údajů
■ jmenovat osobu pověřenou
k přístupu do datové schránky, pokud touto osobou není
přímo statutární zástupce
(starosta apod.)
Co je tedy třeba do 1. 7. 2009
zařídit? Úřad bude mít v praxi
jeden přístupový účet, musí
však zajistit vazbu na stávající
systém pro správu a řízení oběhu dokumentů (spisová služba), což znamená:
■ zajistit distribuci dokumentů
došlých do datové schránky
svým pracovníkům/složkám
typicky prostřednictvím spisové služby
■ umožnit pracovníkům/ složkám prostřednictvím spisové
služby odesílání dokumentů
do datových schránek adresátů
■ evidovat, vyřizovat, odesílat,
ale především uchovat velké
množství dokumentů v elektronické (digitální) podobě
až do doby uplynutí skartační lhůty
■ pro vlastní výkon zabezpečit autorizovanou konverzi
dokumentů včetně příslušné
evidence
Své případné dotazy můžete
zasílat elektronicky na e-mailovou adresu isds@kr-vysocina.cz.
Vzhledem ke složitosti této
problematiky a jejím dopadům
na práci městských a obecních
úřadu připravuje Kraj Vysočina ve spolupráce s obcemi s
rozšířenou působností zřízení zvláštní informační linky.
Podrobnosti včetně informací
o dalších plánovaných výzvách
IOP (dotace na spisovou službu
a internet) přineseme v dalším
čísle Zpravodaje.
 Martina Rojková, odbor informatiky
telefon 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz
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Program obnovy venkova Vysočiny
v roce 2009

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 17. 12. 2008 schválilo nové „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
účelových dotací“ (dále jen „zásady“) v rámci „Programu obnovy
venkova Vysočiny“. Podle těchto zásad bude prováděn sběr žádostí a následně i poskytování dotací obcím v roce 2009. Ve srovnání s rokem 2008 doznaly zásady několika změn.
Dotaci opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží
žádost v souladu se zásadami. V případě převisu požadovaných
podpor nad objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, která
oproti loňskému roku vzrostla na 120 tis. Kč. Maximální požadovaná dotace může být až ve výši 150 tis. Kč. Konečná dotace
se odvíjí od počtu podaných žádostí. U obcí oceněných čestným
uznáním v rámci soutěže Vesnice roku 2008 nebude dotace v případě převisu krácena.
Vzhledem k tomu, že obce často řeší drobné opravy či přeložky
veřejné kanalizace nebo vodovodů, byly nově mezi kategorie podporovaných projektů doplněny i tyto dva typy akcí.
Podíly příjemců podpory zůstávají stejné – u obcí do 300 obyvatel
tvoří jejich minimální podíl na celkových nákladech akce 40 %,
u obcí od 300 do 1 500 obyvatel pak 50 %.
Žádosti se přijímají v termínu od 1. ledna 2009 do 31. ledna 2009
na úřadech příslušných obcí s rozšířenou působností. Schválené
zásady (včetně formuláře žádosti) jsou vyvěšeny na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor regionálního rozvoje
> Rozvoj a obnova venkova. Na uvedených stránkách rovněž najdete kontakty na pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří
vám rádi pomohou s vyplněním žádosti.
Tak jako v loňském roce je nutné současně se žádostí předložit
i doklad o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků (například pozemky pod dotčenými místními komunikacemi,
pod chodníky apod.). K jednoduché žádosti doloží obec výpis
z katastru nemovitostí ne starší 90 dnů od podání žádosti (nepostačují prosté sjetiny z internetu ani výpisy informativního charakteru) a prostou kopii snímku pozemkové (katastrální) mapy
s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká.
Doporučujeme obcím, aby si důkladně promyslely, jakému charakteru bude odpovídat připravovaná akce – zda půjde o akci
investiční, či neinvestiční. Charakter akce má úzkou vazbu i na
název projektu – v souvislosti s investičními akcemi se nesmí
v názvu objevit slovo oprava, a naopak v souvislosti s neinvesticí
pak slova rekonstrukce či výstavba. Obce v těchto pojmech často dělají chyby. Platí, že název akce má být stručný, jasný a výstižný.
Obcím, které čerpaly dotaci v rámci „Programu obnovy venkova
Vysočiny“ v roce 2008, dále připomínáme, že vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečná zpráva musí být předloženy
na formuláři přikládaném v příloze průvodního dopisu smlouvy
o poskytnutí podpory (k dispozici též na úřadu obce s rozšířenou
působností nebo na internetových stránkách kraje – viz výše) nejpozději do 31. 1. 2009 na adresu úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož obvodu obec spadá. Součástí vyúčtování musí být
též kopie prvotních účetních dokladů (například faktury) včetně
dokladů o úhradě celkových nákladů (výpisy z účtu apod.).
Více informací vám poskytne:
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Rozpočet kraje Vysočina
na rok 2009
Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 byl projednán a schválen
na jednání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2008.
Rozpočet kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů i výdajů v objemu 8 715 357 tis. Kč. Ve zdrojích kraj Vysočina
dosahuje poměr vlastních zdrojů a přijatých dotací 56 % : 44 %.
Míra samofinancování se každým rokem mírně zvyšuje.
Výdaje rozpočtu jsou ze 75 % určeny na krytí běžných výdajů,
tedy provozních potřeb kraje, zbývajících 25 % představuje kapitálové výdaje, což znamená veškeré investice a další rozvojové
aktivity kraje včetně financování evropských projektů. Ve výdajové části rozpočtu zůstává objemově nejvýznamnější kapitola
Školství a Doprava, nově je zahrnuta kapitola Evropské projekty,
která dosahuje částky téměř 900 mil. Kč, je třetí největší kapitolou a představuje jasnou prioritu kraje v roce 2009. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje tabulka:
Výdajová část rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)
z toho kapitola

Zemědělství
Školství, mládeže a sportu

8 715 357
94 350
4 175 273

Kultura

149 638

Zdravotnictví

595 070

Životní prostředí

10 270

Územní plánování

8 900

Doprava

1 644 659

Sociální věci

84 073

Požární ochrana a IZS

15 220

Zastupitelstvo kraje

52 190

Krajský úřad

273 379

Regionální rozvoj

119 965

Nemovitý majetek

445 135

Informatika

32 482

Rezerva a rozvoj kraje

150 000

z toho Nespecifikovaná rezerva

100 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

40 000

Strategické a koncepční
materiály

10 000

Převod do FSR
Evropské projekty

1 460
863 293

Návrh rozpočtu kraje na rok 2009 obsahuje rovněž systémové dotace, které budou po schválení rozpočtu kraje poskytovány
na podporu různých aktivit obcí. Jejich přehled přináší následující tabulka.

 Anna Krištofová, Jan Jaroš, ekonomický odbor, telefon: 564 602 232, e-mail: kristofova.a@kr-vysocina.cz
800 tis. Kč
1 000 tis. Kč
2 000 tis. Kč

Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina

Dotace na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami a připomenutím významných
výročí obcí

Dotace na územně plánovací činnost obcí

Dotace na dětská dopravní hřiště

Příspěvek obcím kraje na požární
ochranu

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku

Program obnovy venkova Vysočiny

Dotace na úhradu nákladů účtovaných auditorem za přezkoumání
hospodaření

Kultura

Kultura

Územní plánování

Doprava

Požární ochrana a IZS

Požární ochrana a IZS

Regionální rozvoj

Zastupitelstvo kraje

Další možné požadavky Dotace obcím na pasporty místních
kap. Doprava
komunikací

Další možné požadavky Dotace obcím na údržbu veřejné
kap. Doprava
zeleně

Požární ochrana a IZS

80 000 tis. Kč

1 000 tis. Kč

6 500 tis. Kč

1 500 tis. Kč

8 000 tis. Kč

3 000 tis. Kč

18 000 tis. Kč

plánování
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor územního
a stavebního řádu

Odbor kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Žádosti směřujte na

-------- Zásady č. 13/2008

Do 15. 4. 2009 Zásady č. 3/2008

Do 16. 4. 2009 Zásady č. 06/2007

Do 31. 8. 2009 Zásady č. 1/2005

Od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009 Zásady č. 14/2008

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor kontroly

Odbor regionálního rozvoje

Do 30. 4. 2009 Zásady budou schváleny v ZK Odbor sekretariátu hejtmana
v 1. čtvrtletí roku 2009.

------ Příspěvek je rozdělován ob- Odbor sekretariátu hejtmana
cím na základě podkladů od
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina dle zásad,
které budou schvalovány v ZK
v 1. čtvrtletí roku 2009.

Do 30. 1. 2009 Zásady č. 3/2006

Do 30. 9. 2009 Zásady č. 10/2008

Od 1.1. 2009 do 15. 2. 2008 Zásady č. 15/2008

Do 15. 2. 2009 Zásady č. 12/2008

25 000 tis. Kč U dotací na přirozenou a umělou Zásady č. 06/2006
obnovu do 30. 6. běžného roku,
v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku

Zásady č. 12/2007

Zásady ZK

ZPRAVODAJ

Poznámka: Zásady zastupitelstva kraje jsou k dispozici na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz > Servis pro obce > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady.

Dotace na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina

740 tis. Kč

Dotace na hospodaření v lesích
v kraji Vysočina pro období
2007– 2013 z rozpočtu kraje Vysočina (určeno obcím, fyzickým
a právnickým osobám)

Zemědělství

Termín pro podání žádostí

46 700 tis. Kč 1. etapa do 31. 1. 2009
2. etapa do 31. 7. 2009

Dotace na drobné vodohospodářské
ekologické akce

Zemědělství

Částka v rozpočtu 2009

Dotační titul

Dotace z kapitoly

Systémové dotace obcím v návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
číslo 1/2009
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Z judikatury správních soudů 13.
Doručování písemností ve správním řízení, fikce doručení
I. Doručení správního rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu nastává marným uplynutím desetidenní lhůty;
pozdější faktické převzetí rozhodnutí nemá na právní účinky doručení již žádný vliv. Důkazní břemeno ohledně tvrzení o nemožnosti vyzvednout si písemnost ve stanovené
lhůtě, o jejímž běhu a právních důsledcích jejího marného
uplynutí byl účastník v oznámení o uložení písemnosti poučen, stíhá účastníka řízení, nikoli správní orgán.
II. Zdržoval-li se účastník řízení na dané adrese od zahájení řízení, v jeho průběhu prokazatelně přebíral písemnosti
správním orgánem mu tam doručované, přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by hodlal místo pobytu změnit a ani jinou doruční adresu správnímu orgánu nesdělil, a teprve po
vyzvednutí písemnosti, u níž již nastalo doručení fikcí, tvrdí, že v době doručování bylo místo jeho pobytu odlišné, nemůže taková námitka účinky doručení zvrátit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008,
č. j.: 5 As 44/2007-93)
V daném případě se Nejvyšší správní soud na základě kasační
stížnosti žalobce proti usnesení krajského soudu, kterým byla
odmítnuta jeho žaloba na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Plzně, kterým
byl uznán vinným ze spáchání přestupku, vyjádřil k některým
záležitostem souvisejícím s doručováním písemností ve správním řízení.
Odmítnutí žaloby zdůvodnil krajský soud tím, že byla podána
opožděně, neboť žalobce ji podal až po uplynutí dvouměsíční
lhůty od oznámení rozhodnutí krajského úřadu.
Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl, že správní orgán nestihl projednat přestupek v odvolacím řízení do jednoho roku od jeho spáchání a odpovědnost ze přestupek dle § 20 odst. 1 zákona
o přestupcích zanikla. Správní orgán pak protiprávně vyznačil na rozhodnutí ze dne 21. 11. 2006 razítko s právní mocí ke dni
2. 1. 2007. Uvedené rozhodnutí stěžovateli dle jeho vlastního vyjádření nebylo nikdy doručeno.
Krajský soud při svém rozhodování vycházel ze skutečnosti,
že rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno na základě fikce dle § 24
odst. 1 správního řádu dne 30. 12. 2006 (písemnost byla uložena
dne 20. 12. 2006). Od tohoto data také krajský soud odvozoval
právní moc zmíněného rozhodnutí a 2měsíční lhůtu pro podání
žaloby. Stěžovatel uvádí, že adresa pro doručování, jak uvádí § 20
odst. 1 správního řádu, stanovena nebyla, proto mělo být zmíněné rozhodnutí doručováno na adresu jeho trvalého pobytu (adresa „B“). Je věcí správního orgánu, aby si adresu trvalého pobytu
zjistil. Stěžovatel měl v rozhodném období (9. 12. 2006–únor
2007) řádně nahlášený trvalý pobyt na jisté adrese (adresa „B“),
nikoli adresu „A“, kam mu bylo rozhodnutí doručováno. Stěžovatel tak opakovaně upozorňuje, že napadené rozhodnutí správního orgánu nebylo doručováno na adresu jeho tehdejšího trvalého
pobytu. Tuto skutečnost navíc potvrzují samotné správní orgány,
neboť stěžovateli byly bez problémů a bez jakékoli fikce doručení
doručeny další písemnosti – dopis Magistrátu města Plzně ze dne
9. 2. 2007, dopis Městského úřadu ve Stodě ze dne 13. 2. 2007
a dopis Krajského úřadu ze dne 14. 2. 2007.

Dle názoru stěžovatele, jak vyplývá ze všech výše uvedených
skutečností, zmíněné rozhodnutí nebylo doručeno v souladu
se zákonem, a nelze tedy uplatnit fikci doručení.
Dle žalovaného je usnesení krajského soudu vydáno zcela v souladu se zákonem, neboť žaloba byla podána opožděně. Žalovaný
konstatuje, že stěžovatel začal obecným způsobem zpochybňovat
adresu, na niž bylo doručováno rozhodnutí žalovaného, až v replice k žalobě a blíže tuto záležitost popisuje v kasační stížnosti.
Nikdy předtím na tuto skutečnost stěžovatel nepoukazoval. Žalovaný tak doručoval na adresu trvalého pobytu, na kterou byly
správním orgánem I. stupně doručovány veškeré písemnosti.
Předmětná písemnost se žalovanému vrátila jako nepřevzatá v úložní době (nikoli s doložkou adresát neznámého pobytu,
odstěhoval se apod.), a žalovaný proto aplikoval fikci doručení.
Stěžovatel měl také kdykoli možnost žalovanému v průběhu vedeného řízení oznámit změnu trvalého pobytu. Pokud tak neučinil, respektive učinil až v kasační stížnosti, těžko může právní
následky s tímto související spravedlivě přičítat žalovanému.
S uvedeným souvisí i další skutečnost, která dokládá, proč držitel poštovní licence označil na obálku „nevyzvednuto v úložní
době“. Dle vyjádření žalovaného je stěžovatel společně se svojí
manželkou vlastníkem nemovitosti (rodinného domu) na adrese,
na kterou mu bylo doručováno, na tomto místě se zdržoval a zdržuje a krátká účelová změna trvalého pobytu (pokud k ní skutečně došlo v období od 9. 2. 2006–únor 2007) byla zřejmě učiněna
jen formálně a účelově s cílem ztížit doručení.
K tomu se vyjádřil Nejvyšší správní soud, který se zabýval otázkou, zda byla žaloba podána včas tak, že lhůta pro podání žaloby
je odvozována od okamžiku, kdy je rozhodnutí správního orgánu
účastníku řízení oznámeno. Oznámení rozhodnutí je nezbytnou
podmínkou pro to, aby s výrokem správního rozhodnutí o právu nebo povinnosti mohly být spojovány i jeho závazné právní
následky, neboť teprve tehdy je dána jeho nezměnitelnost a závaznost. V případě rozhodnutí odvolacího orgánu, proti němuž
se nelze dále odvolat, nabývá rozhodnutí, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům řízení stejným okamžikem
i právní moci (§ 91 odst. 1 správního řádu). Teprve řádným oznámením rozhodnutí tedy nastávají jeho právní účinky. Dle § 72
odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo
ústním vyhlášením.
Nebyl-li při doručování adresát zastižen, písemnost se uloží,
a pokud si adresát uložené písemnosti tuto písemnost ve lhůtě
10 dnů, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 23
odst. 1 a § 24 odst. 1 správního řádu). Uvedené náhradní doručení
prostřednictvím uložení písemnosti a následné fikce doručení je
však možné za podmínky, že doručovatel musí vyzvat adresáta, aby si uloženou písemnost vyzvedl, a to tak, že mu vloží do
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo (písemné) oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, a současně mu sdělí, kde
se písemnost ukládá, kde je připravena k vyzvednutí, poučí
ho o právních důsledcích nevyzvednutí (§ 23 odst. 4), avšak adresát si písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedne.
Fikce doručení je tedy spojena s marným uplynutím 10denní lhůty. Pokud by chtěl účastník zvrátit účinky doručení fikcí, musí

číslo 1/2009

ZPRAVODAJ

prokázat, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného
důvodu nemohl uloženou písemnost vyzvednout bez svého zavinění.
Z obsahu všech podání stěžovatele (kromě těch, které byly doručovány až po nabytí právní moci žalobou napadeného rozhodnutí) obsažených ve správním i soudním spise vyplývá, že
stěžovatel jako údaj o své adrese uvádí vždy pouze adresu „A“.
Z obsahu správního spisu pak dále plyne, že oba správní orgány
vycházely z toho, že stěžovatel má trvalé bydliště na adrese „A“
a písemnosti doručované stěžovateli do vlastních rukou v průběhu správního řízení v roce 2006 byly doručovány a osobně stěžovatelem převzaty na uvedené adrese. Z obsahu spisu plyne i to, že
právní zástupce ve vyrozumění o vypovězení plné moci ze dne
20. 11. 2006 a doručené žalovanému dne 22. 11. 2006 uvedl
jako údaj o stěžovatelově trvalém pobytu adresu „A“. Lze tak
přisvědčit postupu žalovaného, pokud mu v průběhu řízení nevznikly žádné pochybnosti o stěžovatelově trvalém pobytu, pokud
doručoval na jím uváděnou adresu. Žalovatel uvedl, že vycházel mimo jiné i ze skutečnosti, že stěžovatel je vlastníkem nemovitosti – rodinného domu právě na adrese „A“.
Nejvyšší správní soud dále ze spisu zjistil, že rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2006 bylo doručováno stěžovateli na výše
uváděnou adresu „A“ na doručenku. Vrácená doručenka o zaslání napadeného rozhodnutí obsahuje všechny rozhodné údaje, kterých je třeba pro posouzení, zda zásilka byla doručena náhradním
způsobem, či nikoliv. Z jejích údajů jednoznačně vyplývá, že stěžovateli byla dne 20. 12. 2006 zanechána výzva a poučení a dále
obsahuje i údaj o tom, že dne 20. 12. 2006 je zásilka připravena
k vyzvednutí. Z doručenky je dále seznatelný údaj o tom, že adresát si písemnost v úložní době 10 dnů nevyzvedl. Rozhodně z doručenky nevyplyne žádný údaj o tom, že by se stěžovatel
odstěhoval, byl na uvedené adrese neznámý apod. Nutno rovněž
souhlasit s tvrzením žalovaného o tom, že stěžovatel ani v jednom
ze svých podání zasílaných v této věci správnímu orgánu netvrdil, že by se na předmětné adrese „A“ – byť dočasně – nezdržoval,
respektive by tak hodlal učinit. Teprve po doručení předmětného
rozhodnutí se stěžovatel dovolával pouze toho, že mu rozhodnutí nebylo zasláno na adresu trvalého pobytu, respektive mu nikdy
nebylo doručeno.
Namítá-li nyní stěžovatel, že žalobou napadené rozhodnutí mu nebylo doručeno, neboť správní orgán nedoručoval na adresu jeho
trvalého pobytu a v rozhodném období (9. 12. 2006–únor 2007)
měl řádně nahlášení trvalý pobyt na adrese „B“, a nikoli na adrese
„A“, na které se nezdržoval, nelze námitce nezákonnosti doručení
náhradním způsobem přisvědčit.
Podle názoru Nejvyššího správního soudu je tedy nutno učinit závěr, že při hodnocení naplnění podmínek náhradního doručování
podle ustanovení § 23 odst. 1 a § 24 odst. 1 správního řádu žalovaný zcela správně vycházel z dispozice účastníka řízení a nebylo nutno dále zjišťovat trvalý pobyt stěžovatele, respektive jeho
změny, a vycházet z formálně učiněné změny jeho trvalého pobytu dle zákona o evidenci obyvatel.
Za této situace nutno uzavřít, že správní orgán postupoval v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 správního řádu s tím, že za den
doručení rozhodnutí žalovaného bylo třeba považovat 10. den
od uložení písemnosti, tj. 30. 12. 2006. Na výše uvedených závěrech nemůže nic měnit ani skutečnost, že stěžovatel obdržel kopii
rozhodnutí žalovaného až dne 24. 1. 2007, neboť je třeba vycházet
z fikce náhradního doručení podle § 24 odst. 1 správního řádu,
jež nastává marným uplynutím 10denní lhůty, a pozdější převzetí
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rozhodnutí nemá na právní účinky doručení již žádný vliv. Tvrzení stěžovatele uvedené v žalobě, že mu nebylo doručeno napadené
rozhodnutí, nemůže ovlivnit správnost závěru o řádném doručení písemnosti, neboť tato tvrzená skutečnost nemůže zpochybnit
řádně doložený postup držitele poštovní licence, jak je uvedeno
výše.
 David Marek, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Posuzování větrných elektráren
v úplném procesu EIA
Dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí, a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o EIA“), se posuzují
stavby, činnosti a technologie
uvedené příloze č. 1 zákona o EIA. V případě větrných
elektráren pak větrné elektrárny s celkovým instalovaným
výkonem vyšším než 500 kWe
nebo s výškou stojanu přesahující 35 m.
Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
je založen na systematickém
zkoumání a posuzování jejich
možného působení na životní
prostředí. Smyslem je zjistit,
popsat a komplexně vyhodnotit
předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech
rozhodujících souvislostech.
Cílem procesu je získat objektivní odborný podklad pro
navazující rozhodnutí. Proces
EIA probíhá vždy dříve, než
jsou záměry povoleny a než se
započne s jejich vlastní realizací. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (například
stavební úřad) rozhodnout
o povolení záměru.
Odbor životního prostředí krajského úřadu v úplném procesu
EIA zajišťoval posuzování vlivů 8 větrných elektráren v k. ú.
Blatnice. Záměr byl posuzován pod názvem „Větrný park
Blatnice“ a jeho oznamovatelem byla společnost VEN-

TUREAL, s. r. o. Vzhledem
k charakteru a rozsahu záměru (posuzovány byly 150 m
vysoké objekty, výška věže
105 m, průměr rotoru 90 m)
a k němu uplatněným připomínkám byl záměr posuzován komplexně, což znamená,
že nebyl ukončen prvotní fází,
takzvaným zjišťovacím řízením. Následovaly etapy zpracování dokumentace a posudku.
Po veřejném projednání bylo
odborem životního prostředí
krajského úřadu vydáno nesouhlasné stanovisko.
Toto nesouhlasné stanovisko,
které nemá povahu správního rozhodnutí a není ani povolením či zákazem, napadl
oznamovatel žalobou. Žalobce
namítal nerespektování závěrů
obsažených v dokumentaci
a posudku EIA. Soud konstatoval, že nesouhlasné stanovisko
vydané v rámci posuzování vlivů na životní prostředí není zásahem do veřejných hmotných
subjektivních práv, nepředstavuje nezákonný zásah, a žalobu odmítl.
Bližší informace o průběhu posuzování EIA k záměru „Větrný
park Blatnice“ jsou k dispozici
na webu http://tomcat.cenia.cz/
e i a / d e t a i l .j s p ? v i e w = e i a _
cr&id=VYS200.
Více informací vám poskytne:
 Michal Fryš, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 504, e-mail:
frys.m@kr-vysocina.cz
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Programy podpory regionálního rozvoje a bytové politiky
pro rok 2009 schváleny
V roce 2009 bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizovat
následující regionální programy:
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
Cílem programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch
v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně-plánovací dokumentace.
Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo
v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení
vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec,
případně svazek obcí. Žádosti lze podávat do 4. března 2009.
V roce 2009 má program následující dotační tituly:
■ Infrastruktura a rekonstrukce
■ Aktualizace územně-plánovací dokumentace obcí
Podpora obnovy venkova
Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj
venkovských obcí. Program předpokládá spoluúčast obyvatel
venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce
v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť, obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Program je od roku 2009
rozšířen o dva nové dotační tituly. Žádosti lze podávat do 4. března 2009.
V roce 2009 má program následující dotační tituly:
■ Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
■ Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci
■ Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
■ Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
■ Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Nově je od roku 2009 vyhlášen program:
Bezbariérové obce
Cílem programu je formou dotace přispět k odstraňování bariér
v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou
službou. Příjemcem podpory jsou obce a města, která mají schválenou bezbariérovou trasu v rámci programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Výše podpory ze státního
rozpočtu může dosáhnout až 50 % celkových nákladů akce. Žádosti lze podávat do 4. března 2009.
Program je určen na podporu projektů zaměřených na:
■ odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov
■ odstraňování bariér uvnitř budov
■ bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných
prostorách
■ pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů
Zásady těchto programů a současně výzvy pro příjem žádostí
o poskytnutí dotace v roce 2009 jsou zveřejněny od 1. 12. 2008
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz > Regionální politika > Programy/Dotace.
Ministr pro místní rozvoj již také vyhlásil podprogramy na rok 2009, v jejichž rámci budou poskytovány dotace

na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby
technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných
bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta
pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet 1. prosince 2008
a končí 4. března 2009.
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009
Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády
č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního
rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Příjemcem
dotace může být obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů, má schválený územní plán
a projekt regenerace panelového sídliště. Území vybrané městem
pro realizaci projektu z národní podpory v rámci tohoto podprogramu nesmí být zahrnuto v rámci IPRM na podporu revitalizace
veřejného prostranství z oblasti intervence 5.2 IOP.
Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009
Podpora je poskytována na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných
domů nebo bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována
jako účelová investiční dotace. Příjemcem dotace je obec a maximální výše dotace činí 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis,
které stanovuje, že součet všech podpor poskytnutých žadateli
nesmí v tříletém období přesáhnout částku odpovídající v českých korunách částce 200 000 euro.
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009
Je podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé
sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem
nebo zdravotním stavem, či pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné
plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu.
Příjemcem dotace je obec: výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského bytu 600 000 Kč, u vstupního bytu
(pokud vznikne nový byt) 550 000 Kč nebo na úpravu bytu
250 000 Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, je možné částky navýšit o 50 000 Kč. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, které stanovuje, že součet všech
podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout
částku odpovídající v českých korunách částce 200 000 euro.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2009
Je poskytována státní dotace na výměnu domovních olověných
rozvodů. Podpora má charakter neinvestiční dotace ve výši
10 000 Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace je vlastník,
spoluvlastník či společenství vlastníků domu, jenž je opatřen olověnými domovními rozvody vody. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, které stanovuje, že součet všech podpor
poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku
odpovídající v českých korunách částce 200 000 euro.
Zásady těchto programů a současně výzvy pro příjem žádostí
o poskytnutí dotace v roce 2009 jsou zveřejněny od 1. 12. 2008
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz > Bytová politika > Programy/Dotace.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Implementace eGovernmentu – eGON a 1. výzva z IOP
Jedním ze strategických cílů
vlády ČR a také kraje Vysočina
je realizace myšlenek elektronizace veřejné právy – takzvaný eGovernment.
S implementací eGovernmentu by měla přijít zásadní změna
ve vztahu občana a byrokracie.
Mělo by skončit obcházení úřadů a dojít ke zrovnoprávnění
elektronických dokumentů s papírovými, měla by se vytvořit síť takzvaných kontaktních
míst, ze kterých bude moci
každý komunikovat se všemi úřady a institucemi. Jedním z prvních kroků ze strany
MVČR je i zřízení Českého
Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu
= CzechPoint (www.czechpoint.cz, dále také „CP“).
CzechPoint slouží jako asistované místo výkonu veřejné
správy umožňující občanům
a úředníkům snadnější vyřízení jednotlivých agend. Z pracovišť je možné si odnést ověřené
výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí a z rejstříku trestů. CzechPoint se v současné
době celorepublikově nachází
na více než 2 500 obecních

a krajských úřadech (na Vysočině je nyní 102 úřadů), vybraných pracovištích České pošty
(na Vysočině je jich nyní 40),
kancelářích Hospodářské komory (na Vysočině 4) a také
v kancelářích notářů (na Vysočině 18 míst).
Záměrem Ministerstva vnitra
je zřízení CzechPointu v každé obci. Přestože jde o poměrně pokročilý a na obsluhu ne
zcela triviální systém, je jeho fungování na každé obci
smysluplné pro zjednodušení
výkonu přenesené působnosti jak z pohledu občanů, tak
z pohledu OÚ. V souvislosti
s tímto záměrem byla vyhlášena první výzva pro obce
v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“,
strukturální fondy) k realizaci CzechPointu v obcích. Tato
kontinuální výzva byla zveřejněna 2. 12. 2008, celková alokovaná částka je 650 mil. Kč.
V rámci je výzvy je možné
zažádat o technické a technologické vybavení pracoviště
CzechPointu, a to buď podporu
plné verze nového pracoviště
(OÚ, kde ještě není CP), nebo
upgrade stávajícího pracoviš-

tě, a to v souladu s technickou
specifikací uvedenou v Příručce pro žadatele a příjemce
(2 x monitor, počítač, multifunkční zařízení, čtečky atd.).
Příspěvek z ERDF činí 85 %
celkových způsobilých výdajů.
Způsobilými výdaji jsou:
■ technické a technologické
vybavení místního pracoviště dle technické specifikace
(maximální limit činí u plné
verze pracoviště 93 927 Kč
a u upgrade stávajícího pracoviště 68 540 Kč)
■ roční napojení na internet pro obě verze pracoviště CzechPoint (ADSL nebo
jiné ekvivalentní širokopásmové připojení), maximální
roční limit je 10 000 Kč
■ náklady na administraci
(zpracování žádosti) ve výši
1 000 Kč
Žádosti je možné podávat průběžně od 1. 12. 2008
do 31. 3. 2009 do 16.00 hod.
v tištěné verzi, kterou žadatel získá výtiskem finalizované sestavy vyplněného
formuláře projektové žádosti zpracované v aplikaci Benefit7. Žadatel vyplňuje buď
sám, nebo prostřednictvím

obce s rozšířenou působností,
do jejíhož správního obvodu
patří (1 000 Kč za zpracování projektu) prostřednictvím
standardního formuláře, který je dostupný na webových
stránkách www.eu-zadost.cz.
V případě dotazů nebo potíží
je k dispozici kontaktní místo – prostřednictvím ORP je
možné se obrátit na hotline
adresu help_iop@tescosw.cz,
do předmětu e-mailu je nutné vepsat [IOP_2.1]. Všichni
žadatelé, kteří dodají žádost
o udělení dotace, budou uspokojeni, pokud dodrží veškeré
podmínky výzvy.
Podrobnější informace a veškerou podpůrnou dokumentaci naleznete na adrese:
www.mvcr.cz/clanek /vyzva
-k-predkladani-typovych-projektu-v-ramci-integrovaneho-operacniho-programu.aspx.
O dalších podmínkách dotace
včetně informací o možných
rizicích (administrativní náročnost žádosti, udržitelnost
5 let, povinnost provozovat
CzechPoint) je možné se informovat na odboru informatiky
krajského úřadu nebo na obcích s rozšířenou působností.

Informační seznam kontaktů zpracovatelů projektů na ORP:
Město

Jméno a email administrátora projektů IOP

Bystřice na Pernštejnem
Havlíčkův Brod
Humpolec
Chotěboř
Jihlava
Moravské Budějovice
Náměšť nad Oslavou
Nové Město na Moravě
Pacov
Pelhřimov
Světlá nad Sázavou
Telč
Třebíč
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou

Brázda Zdeněk Dis; brazda.zivnostensky@mu.bystricenp.cz
Ing. Marie Kudrnová; mkudrnova@muhb.cz
Zdenka Augustová; zdenka.augustova@mesto-humpolec.cz
Václav Průša; prusa@chotebor.cz
Veronika Průchová; veronika.pruchova@jihlav-city.cz
Martin Jičínský; mjicinsky@mbudejovice.czVáclav Kracmar, DiS; vkracmar@mbudejovice.cz
Jarmila Wimmerová; wimmerova@mesto-namest.cz
zatím neurčeno
Bc. Jiří Hodinka; hodinka@mestopacov.cz
Ing. Václav Turek; turek@mupe.cz
Lenka Svobodová; svobodova@svetlans.cz
Eva Skálová; telcsko@telcsko.cz
zatím neurčeno
Ing. Zuzana Villertova; villertova@mestovm
zatím neurčeno
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Cvičení ZÓNA 2008 proběhlo bez větších problémů.
Odhalilo pouze drobné chyby.
Z dosud dostupných hodnocení cvičení ZÓNA 2008
je zřejmé, že proběhlo úspěšně a jedinou vadou na jeho
kráse bylo několik administrativních a komunikačních
chyb. Zjistilo se například,
že chybí zpětná vazba při vyrozumění členů krajského krizového štábu. „V budoucnu
nás bude zajímat, kde se členové v době svolání nacházejí, zda jsou schopni dorazit
včas, popřípadě zda jim objektivní skutečnosti nebrání
se jednání účastnit – například
jejich zdravotní stav, zahraniční cesta a podobně,“ vysvětlil
hejtman kraje Vysočina a vedoucí krizového štábu kraje
Jiří Běhounek. Téměř úspěšně proběhlo vyrozumění obcí
o mimořádné události automatickým systémem. „Nepodařilo
se nám kontaktovat pouze dvě
obce z celkových 193. V těchto dvou případech zafungovalo
připravené náhradní řešení ve
formě ústní zprávy velitele jednotky požární ochrany v obci,“
uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina Drahoslav Ryba.
Třídenní cvičení rovněž prokázalo, že je nutno lépe organi-

začně dopracovat režim vstupu
specialistů a dalšího obslužného personálu do evakuované
a kontrolované obce, kde například může být i úroveň radiace nad limitem přirozeného
radiačního pozadí.
S ohledem na současné požadavky personálního zajištění
řešení takovéto krizové situace
je již nedostačující prostorová
kapacita pracoviště krizového
řízení, kde zasedá
krizový štáb kraje.
„Tento problém
v
budoucnu
může vyřešit Centrální integrované pracoviště, se kterým
počítá i plán dostavby sídla
kraje Vysočina,“ popsal řešení
hejtman Jiří Běhounek.
Cvičení potvrdilo připravenost krizových štábů a všech
složek integrovaného záchranného systému. Prověřilo využití veškeré současné moderní
komunikační techniky – videokonference, interaktivní tabule i SMS servis při činnosti
krizového štábu kraje. „Velmi
pozitivně se v rámci cvičení odrazily dobré místní znalosti a organizační schopnosti
nejen příslušníků Policie ČR.

Znalost místa a možnost rychlé reakce se hodily například
při odklánění dopravy či směrování evakuace,“ uvedl ředitel
Okresního ředitelství Policie
ČR Jihlava a náměstek ředitele
Policie správy Jihomoravského
kraje Josef Bačkovský.
Ze závěrečného stanoviska rozhodčího, který hodnotil činnost
krizového štábu kraje, vyplývá,
že byla velmi vysoce hodnocena organizace
činnosti krizového štábu
kraje, znalost
z pr acova né
dokumentace, technické zázemí činnosti štábu, vzájemná
součinnost a personální obsazení pracovních skupin krizového štábu kraje. Velmi dobře
pracovalo Krajské operační
a informační středisko HZS
kraje, které po celou dobu zabezpečovalo předem stanovené
komunikační toky.
Cvičení Zóna 2008 bylo zatím největším cvičením svého
druhu na území ČR. Reagovalo na fiktivní únik radiace
z elektrárny Dukovany po vážné havárii. Zjišťovalo se, zda
je vnitřní a vnější i havarijní
plán elektrárny reálně zpra-

cován a připraven na podobné
závažné události, i když jejich
pravděpodobnost je podle energetiků téměř nulová.
Cvičení se zúčastnily na území kraje Vysočina na tři stovky lidí z krizových štábů kraje,
obcí, jaderné elektrárny, vojáků a hasičů, policistů, figurantů a dalších specialistů.
Cvičení testující vnější havarijní plán elektrárny nařizuje jednou za tři roky zákon. Poslední
podobné cvičení se v kraji
uskutečnilo v roce 2004 s názvem HORIZONT 2004. Cvičení nijak vážně nenarušilo
běžný život obyvatel ve dvacetikilometrové zóně havarijního
plánování okolo elektrárny.
Hejtman kraje Vysočina a vedoucí krizového štábu kraje
Vysočina Jiří Běhounek i touto cestou děkuje všem zainteresovaným na cvičení za jejich
odpovědný přístup k nácviku
mimořádné události a váží si
jejich profesionálního přístupu
včetně týmového ducha.
Více informací vám poskytne:
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 123, e-mail:
svatosova.j@kr-vysocina.cz

Zákon o vodovodech a kanalizacích
Informace k zákonu č. 274/
2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění na některé vybrané povinnosti uložené
zákonem o vodovodech a kanalizacích obcím jako vlastníkům vodovodů a kanalizací:
■ Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence
svých vodovodů a kanalizací
a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evi-

dence. Vybrané údaje z této
evidence, stanovené prováděcím právním předpisem, je
vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen bezplatně
předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně vždy
do 28. února za předcházející kalendářní rok.
■ Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o
vydání povolení k provozování vodovodu či kanalizace.
Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu

nebo kanalizace na základě
žádosti, jež obsahuje doklady předepsané zákonem.
■ Vlastník vodovodu či kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce
vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.
■ Vlastník vodovodu nebo
kanalizace je povinen
každoročně nejpozději do
30. června kalendářního
roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v před-

chozím kalendářním roce.
Vyúčtování musí vlastník
vodovodu či kanalizace ve
stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství.
Novelou zákona o vodovodech a kanalizacích byl do
zákona o vodovodech a kanalizacích zaveden institut správních deliktů za neplnění výše
uvedených povinností.
 Iva Olšanová, odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 266, e-mail:
olsanova.i@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 17. 12. 2008 vyhlásilo nový grantový program
z Fondu Vysočiny zaměřený na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Níže
je uveden kontakt na odbor krajského úřadu, v jehož gesci bude program realizován:
Regionální kultura VIII. – 2 000 000 Kč – program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor
kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 1. 2009
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fondvysociny.cz.

Zlatý erb 2009
Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb zahájil
11. ročník soutěže Zlatý erb 2009 o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí. Naše města a obce se již tradičně v soutěži velmi dobře prosazují a v loňském ročníku se město
Jihlava stalo vítězem celostátního kola.
V loňském roce se krajského kola kraje Vysočina zúčastnilo
33 měst a obcí (abecedně): Bohuňov, Bransouze, Cikháj, Dobronín, Dolní Vilémovice, Herálec, Horní Újezd, Horní Ves,
Jakubov u Moravských Budějovic, Jamné, Jemnice, Jihlava, Kamenice, Kladeruby nad Oslavou, Kouty, Kozlov, Křižánky, Luka
nad Jihlavou, Moravské Budějovice, Okříšky, Pacov, Pavlov, Poděšín, Police, Přibyslav, Radostín, Rapotice, Rousměrov, Slavičky, Telč, Vilémovice, Vír, Zárubice.
Do hodnocení v porotě krajského kola se zapojilo sedm odborníků: Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky KrÚ kraje
Vysočina; Ing. František Bobek z odboru informatiky KrÚ kraje
Vysočina; Jaroslav Hulák, bývalý radní kraje Vysočina; Mgr. Jan
Kaleta z odboru sekretariátu hejtmana kraje Vysočina; Petr Málek, DiS., z odboru informatiky KrÚ kraje Vysočina; PhDr. Aleš
Pekárek z agentury EPMA a Robert Sobotka, externí poradce ministra z Ministerstva spravedlnosti ČR.

V soutěži se hodnotí takzvané povinně zveřejňované informace,
kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných
dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.
Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole opět uděleny v
kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webové stránky obce
c) nejlepší elektronická služba
Jak se soutěže zúčastnit? Zástupci měst a obcí se mohou do soutěže přihlásit na stránkách Zlatého erbu (http://zlatyerb.obce.cz)
do středy 28.1.2009 do 16:00 hodin. Soutěže Zlatý erb se však
může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních
stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci.
Pokyny naleznou na stránkách soutěže. Hlasovat mohou všichni
uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou,
na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec. Hlasy veřejnosti bude možné posílat až do
března 2009. Pro vítěze krajského kola budou opět připraveny hodnotné věcné ceny a možnost reprezentace na celostátní úrovni.

Výsledky krajského kola (podle kategorií) z roku 2008:
Nejlepší webová stránka města:
1. místo
Jihlava
2. místo
Moravské Budějovice
3. místo
Jemnice
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo
Dolní Vilémovice
2. místo
Okříšky
3. místo
Police
Nejlepší elektronická služba:
1. místo
Jihlava: webcall
2. místo
Jihlava: informace z jednání zastupitelstva města
3. místo
Kladeruby nad Oslavou: eRádce v životních situacích
Nejlepší webová stránka zřizované organizace kraje Vysočina:
1. místo
Krajská knihovna Vysočiny
2. místo
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
3. místo
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Cena veřejnosti:
1. místo
Zárubice

www.jihlava.cz
www.mbudejovice.cz
www.mesto-jemnice.cz
www.dolnivilemovice.cz
www.okrisky.cz
www.obec-police.cz
www.jihlava.cz
www.jihlava.cz
www.kladerubynadoslavou.cz
www.kkvysociny.cz
www.nemji.cz
www.sours.cz
www.zarubice.cz
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Novinky ve Sbírce zákonů
Státní sociální podpora
V částce 135/2008 Sbírky zákonů vydané dne 1. 12. 2008 byl pod
č. 414 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona o státní sociální podpoře mimo jiné převádí agendu sociální podpory v Praze z městských částí na
Úřad práce a dále upravuje některá procesní ustanovení v řízení o dávkách.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009 (část dnem vyhlášení).
Ceny zemědělských pozemků
V částce 134/2008 Sbírky zákonů vydané dne 1. 12. 2008 byla
pod č. 412 publikována vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.
Zahraniční stravné
V částce 137/2008 Sbírky zákonů vydané dne 1. 12. 2008 byla pod
č. 417 publikována vyhláška o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2009.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.
Obecní policie – prováděcí vyhláška
V částce 137/2008 Sbírky zákonů vydané dne 1. 12. 2008 byla
pod č. 418 publikována vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii.
Právní předpis nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 88/1996 Sb., jíž
se provádí zákon o obecní policii.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.
Matriky
V částce 137/2008 Sbírky zákonů vydané dne 1. 12. 2008 byla pod
č. 419 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., jíž se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela mimo jiné zavádí nový tiskopis – Vysvědčení o právní
způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Plány ochrany památkových rezervací a zón
V částce 138/2008 Sbírky zákonů vydané dne 8. 12. 2008 byla
pod č. 420 publikována vyhláška, kterou se stanovují náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón.
Vyhláška je vydána na základě zmocňovacího ustanovení novely
zákona o státní památkové péči (zákon č. 307/2008 Sb.) a stanovuje obsah textové a grafické části plánu ochrany památkových
rezervací a zón.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Odbor kultury
a památkové péče
Již druhým rokem podpoří kraj
tradiční městské a obecní oslavy
V roce 2009 mají obce a města
na území našeho kraje již podruhé možnost požádat o poskytnutí dotace na městské
a obecní oslavy dle „Zásad pro
poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami
či připomenutím významných
výročí obcí“, dále jen „zásady“. Jednotliví žadatelé mohou
dosáhnout finančního příspěvku až do výše 200 000 Kč. Žadatelem o dotaci v roce 2009
může být pouze obec nacházející se na území kraje Vysočina, která nečerpala dotaci dle

těchto zásad v roce 2008. Jednotlivé žádosti o dotaci budou
přijímány v termínu od 1. ledna
do 15. února 2009 (rozhodující
je datum poštovního razítka
nebo podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina). Formulář
žádosti a úplné znění zásad naleznete na webových stránkách
kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz > Kultura a památky
> Granty a dotace.
Více informací zám poskytne:
 Iva Doležalová, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 260, e-mail:
dolezalova.i@kr-vysocina.cz

Bilance dotačních titulů odboru
dopravy a silničního hospodářství
V roce 2008 byly Zastupitelstvem kraje Vysočina schváleny tři dotační tituly, které
byly administrovány odborem
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje
Vysočina.
První dotační titul byl vyhlášen
za účelem poskytnutí dotace
obcím k vytvoření nebo aktualizaci pasportů místních komunikací v souladu s platnými
právními předpisy, a to zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a prováděcí
vyhlášky č. 104/ 1997 Sb.. V roce 2008 možnosti této dotace
využilo 47 obcí, kterým bylo
poskytnuto celkem 648 tis. Kč.
Další dotační titul byl vyhlášen za účelem poskytnutí dotace obcím k zajištění údržby
veřejné zeleně na veřejných
prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél
silnic II. a III. tříd. Dotaci

čerpalo 49 obcí ve výši celkem
322 tis. Kč.
Dotační titul na dětská dopravní hřiště v roce 2008 využilo
celkem 9 měst a obcí a celková výše vyčerpaných dotací dosáhla výše 1 521 tis. Kč.
Kraj Vysočina vyhlašuje výše
uvedené dotační tituly i pro rok
2009. Žádosti musí být podány
v souladu se schválenými „Zásadami jednotlivých dotačních
titulů“. Bližší informace pro
dotační titul „Dětská dopravní hřiště“ podá Lumír Bartů,
tel. 564 602 412, e-mail: bartů.l@kr-vysocina.cz. Pro dotační titul na pasporty místních
komunikací a na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích
obcí kraje Vysočina podá
 Jitka Králová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 191, e-mail:
kralova.j@kr-vysocina.cz.

číslo 1/2009
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Aktuální termíny pro
I. pololetí roku 2009
■ 27. 1. 2009 pracovní zasedání zastupitelstva kraje od 11.00
■
■
■
■
■
■
■
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hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B,
kongresový sál)
12. 2. 2009 setkání rady kraje se starosty všech obcí kraje
Vysočina od 14.00 hodin ve společenském sále SOŠ,
SOU a OU Třešť, K Valše 38, Třešť
23. 2. 2009 setkání rady kraje se starosty obcí II. a III. stupně od 10.00 hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B, zasedací místnost 3.16)
2. 3. 2009 setkání rady kraje s poslanci a senátory za kraj
Vysočina od 10.00 hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava (budova B, zasedací místnost 3.16)
10. 3. 2009 pracovní zasedání zastupitelstva kraje od 11.00
hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B,
kongresový sál)
26. 3. 2008 setkání rady kraje se zástupci příspěvkových organizací kraje Vysočina od 19.00 hodin v Horáckém divadle
v Jihlavě
12. 5. 2009 pracovní zasedání zastupitelstva kraje od 11.00
hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B,
kongresový sál)
16. 6. 2009 pracovní zasedání zastupitelstva kraje od 11.00
hodin v sídle kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B,
kongresový sál)

 Kateřina Nedvědová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 152, e-mail: nedvedova.k@kr-vysocina.cz

Dotace na výstavbu a údržby
cyklistických stezek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2009
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil pro rok 2009
opět dotační titul na výstavbu
a údržbu cyklistických stezek.
Pravidla a termíny odevzdání
žádostí jsou následující:
■ příjemcem příspěvku může
být obec jako vlastník cyklistické stezky, případně
svazek obcí, pokud je akce,
pro kterou příspěvek žádá,
v souladu s předmětem jeho
činnosti
■ výše příspěvku z rozpočtu
SFDI maximálně do výše

65 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů stavební části při výstavbě cyklistické stezky nebo skutečně
vynaložených uznatelných
nákladů na údržbu cyklistické stezky, případně její části
realizované v roce 2009
■ výše příspěvků schvaluje
Výbor SFDI jako limitní
a nepřekročitelné
■ termín podání žádosti do
10. března 2009
Podmínky poskytování příspěvku z rozpočtu SFDI se řídí

„Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu
SFDI“ uveřejněnými na webové stránce www.sfdi.cz.
Odborné konzultace k jednotlivým žádostem o příspěvek
budou zajištěny pracovníky
odboru řízení výdajů Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Žadatel o příspěvek musí dokladovat schopnost spolufinancovat akci tak, aby spolu
s poskytnutým příspěvkem
ze SFDI bylo finančně kryto
100 % nákladů stavební části
při výstavbě cyklistické stezky
nebo 100 % nákladů na údržbu
cyklistické stezky v roce 2009.
Cyklistické stezky, pro které
se příspěvek z rozpočtu SFDI
žádá, nesmějí být využívány k podnikatelským účelům,

musí být trvale bezplatně přístupné veřejnosti, nesmějí být
po dobu deseti let od ukončení
akce převedeny do vlastnictví
třetích subjektů a nesmějí být
předány do úplatného užívání
třetím subjektům.
Akce budou hodnoceny dle
těchto kritérií:
■ a) bezpečnostní kritéria
■ b) ekonomická kritéria
■ c) technická kritéria
■ d) koncepční kritéria
Podání žádosti o příspěvek:
Žádosti o příspěvek v písemné
listinné formě lze předat osobně v sídle SFDI nebo zaslat doporučeně poštou na adresu:
 Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědelství
Dotace kraje Vysočina na drobné
vodohospodářské ekologické akce
v roce 2009
Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou
v roce 2009 již 6. rokem poskytovány v souladu se „Zásadami
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce“, dále jen zásady.
Alokace finančních prostředků
činí 46,7 mil. Kč. Předmětem
poskytování dotací jsou výstavba a rekonstrukce kanalizací a
čistíren odpadních vod, které
řeší obce velikosti do 10 000
ekvivalentních obyvatel (dále
jen „EO“). U všech akcí je
podmínkou, že předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO.
U obcí do 500 EO se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo
ochrany přírody. Žadatelem
může být obec nebo svazek
obcí. Odboru lesního a vodní-

ho hospodářství a zemědělství
krajského úřadu se předkládají
žádosti do 31. ledna, v případě nevyčerpání finančních
prostředků také do 31. července. Povinnými přílohami
žádosti jsou mimo jiné projektová dokumentace pro stavební
povolení, pravomocné stavební
povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže k předmětu žádosti.
Uvedené zásady včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách Krajského
úřadu kraje Vysočina > Dokumenty oddělení vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail:
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

číslo 1/2009
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Harmonogram závěrkových prací roku 2008 v období leden až únor 2009
Dopisem byly zaslány na obce a svazky pokyny ke zpracování
účetnictví a rozpočtu za prosinec 2008 a termíny předložení
státních účetních výkazů. Pokyny jsou také vyvěšeny
na webových stránkách kraje Vysočina.
Nastavení automatu UCR v čase zpracování období 12/2008
a 13/2008:
Upravený rozpočet
od 16. 12. 2008 do 12. 1. 2009
Data účetnictví období 12/2008:
od 5. 1. 2009 do 20. 1. 2009
Opravy rozvahových účtů 12/2008:
do 23. 1. 2009
Závěrečné zápisy období 13/2008: od 12. 1. 2009 do 29. 1. 2009
Upravený rozpočet mohou obce a svazky předkládat v termínu
od 16. prosince 2008 do 12. ledna 2009. Upravený rozpočet
předloží dávkou a zaokrouhlený na celé stokoruny. Nelze předat
ve tvaru 231 00. Upravený rozpočet musí obsahovat všechny
vztahy k ostatním rozpočtům, tj. státní rozpočet, státní fondy,
kraj a ostatní obce a svazky. Vztahy mezi obcemi a svazky musí
být vzájemně odsouhlaseny.
Data účetnictví za období 12/2008 obce a svazky předají
dávkou v termínu od 5. ledna do 20. ledna 2009 včetně tiskového
konečného výkazu Fin 2-12M, rozpisu konsolidačních položek
(tabulka), potvrzených zůstatků účtů a tiskovou předběžnou
rozvahu před závěrečným zápisem, včetně komentáře. Do tohoto
termínu musí být proúčtovány všechny účetní případy, tedy
i rozvahové účty. V tomto období se nepředkládají závěrečné
zápisy.
Opravy rozvahových účtů v období 12/2008.
Opravy
rozvahových účtů lze provést, a to v období 12/2008, do 23. ledna
2009. Obce a svazky zašlou dávky celého měsíce prosince

včetně oprav. Opravy musí obce a svazky řešit individuálně
s pracovnicemi detašovaných pracovišť.
Po provedených opravách obce a svazky udělají výkazy Příloha
účetní závěrky a Výkazy zisku a ztráty. Oba dva výkazy budou
sestaveny a předány i v případě, že nebudou obsahovat data (tedy
ne z důvodu špatného sestavení výkazu).
Závěrečné zápisy v období 13/2008. Po všech provedených
opravách obce a svazky vytvoří závěrečné zápisy. Zasílat
je mohou na automat již od 12. ledna 2009, poslední termín
je 29. ledna 2009. Je potřeba dodržet stanovené analytické účty
pro závěrečné zápisy. Po závěrečných zápisech udělají obce
a svazky výkaz Rozvaha.
Předkládání tiskových výkazů. V termínu od 30. ledna do
5. února 2009 předloží osobně podle harmonogramu všechny
obce a svazky na detašovaná pracoviště v tiskové podobě tyto
výkazy: Rozvaha, Příloha k účetní závěrce a Výkaz zisku
a ztráty v Kč na dvě desetinná místa . Výkazy v tiskové podobě
mohou být předloženy i s označením období 13/2008.
Nastavení automatu VYK pro předání výkazů PO: od
5. ledna do 6. února 2009
Platí pouze pro neškolské PO zřizované obcemi. Tiskové
výkazy v tis. Kč předloží obce na detašovaná pracoviště od 4. do
6. února 2009.
Školské PO předloží na automat VYK: od 5. do 22. ledna
2009, tiskové podle pokynu odboru školství, mládeže a sportu do
28. 1. 2009.
 Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

Termínový kalendář
25. leden
pokutové bloky – zaslat na krajský úřad celkové vyúčtování pokutových bloků a peněz za předchozí kalendářní rok
28. leden
Zlatý erb 2009 – uzávěrka přihlášek do soutěže Zlatý erb, více
informací na straně č. 9.
30. leden
regionální kultura VIII – více informací naleznete na straně 9.
31. leden
přezkum hospodaření – při zadání služby o provedení přezkoumání auditorem uzavřít s ním smlouvu dle zákona o auditorech,
tuto skutečnost oznámit krajskému úřadu
výherní hrací přístroje – zaslat vyúčtování známek VHP za
předchozí kalendářní rok
Program obnovy venkova Vysočiny - uzávěrka příjmu žádostí
pro rok 2009 - více informací naleznete na straně 2
15. únor
odpady – obec podává hlášení o produkci a nakládání s odpady,
o nakládání s komunálním odpadem za předchozí kalendářní rok
odpady – obec zasílá údaje o stavu vytvořené rezervy na skládce
k 31. prosinci předcházejícícho roku

znečišťování ovzduší – poslat krajskému úřadu oznámení
o stanovení poplatku za znečišťování ovzduší velkého nebo
zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
podzemní vody – obec jako odběratel předkládá ČIŽP poplatkové
přiznání za skutečný odběr podzemní vody za předchozí
kalendářní rok
odpadní vody – obec jako znečišťovatel předkládá ČIŽP
poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod za předchozí
kalendářní rok
finanční kontrola – odeslat roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol
oslavy obcí – podání žádosti o dotaci na podporu společenských
a kulturních aktivit obcí souvisejících zejména s oslavami
či připomenutím významných výročí
4. březen
podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu
využití
podpora obnovy venkova
bezbariérové obce
podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009
podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009
podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009
podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2009
Více informací k těmto programům naleznete na straně 6.

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2008 konaného dne 14. 11. 2008 bude otištěn v dalším čísle Zpravodaje

