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Co připravuje Vysočina Tourism na léto?
Blíží se čas prázdnin a dovolených a dlouhodobou snahou krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism je, aby co nejvíce lidí trávilo
volný čas u nás na Vysočině. Již tak pestrou nabídku kulturních a společenských akcí po celém
kraji doplní sama Vysočina Tourism dvěma aktivitami, které se v Kraji Vysočina stávají pomalu již tradičními.
Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na
kole, pak právě pro vás chystá organizace již
šestý ročník cyklistického putování Křížem
krážem Vysočinou na kole. Jedná se o organizovanou cyklojízdu v termínu 28. 6. – 5. 7. 2013
obohacenou o návštěvy turistických atraktivit. Startujeme z Masarykova náměstí v Jihlavě
v pátek 28. 6. v 9.30 hod. a během následujících
osmi dnů se peloton přesune až do cíle putování
do Dalešic. Je možné absolvovat libovolný počet
etap či pouze určité úseky. Ubytování si zařizuje
každý individuálně, organizátoři se snaží zajistit
doprovodné vozidlo, které by sloužilo i ke svozu účastníků z Jihlavy na místo startu etapy a po
jejím skončení zpět do Jihlavy. Akce se koná za
finanční podpory společnosti ČEZ.
Druhou akcí, kterou chystá Vysočina Tourism
na blížící se léto, jsou kostýmované prohlídky v Klášteře Želiv o víkendu 6.–7. 7. 2013.
Návštěvníci budou moci absolvovat prohlídku
tohoto unikátního objektu velmi netradiční for-

mou jakéhosi divadelního představení a odnést
si z prohlídky vskutku nevšední zážitek.
Více informací nejen o zmíněných dvou akcích
budete moci nalézt na turistickém portále Vysočiny www.region-vysocina.cz.
Vysočina Tourism také turistickou nabídku Vysočiny prezentuje například formou vydávání
tištěných publikací pro potenciální návštěvníky. Zatím posledními vydanými publikacemi
jsou mapa Pivovary na Vysočině a dva průvodci s mapami – Cyklovýlety po Vysočině a Pěší
výlety po Vysočině. O tom, že jsou publikace
po obsahové i grafické stránce velice atraktivní, svědčí fakt, že při únorovém mezinárodním
veletrhu cestovního Holiday World Praha za ně
organizace získala třetí místo v kategorii o nejlepší propagační materiál, přičemž průvodce
s mapou Pěší výlety na Vysočině získal navíc dokonce 1. místo v další prestižní soutěži TOURMAP v kategorii zvláštní ocenění pro
kraje, regiony a turistické centrály. Materiály
vydané organizací Vysočina Tourism jsou k dispozici na vyžádání po zaslání požadavku na
info@vysocinatourism.cz.
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 Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism, p. o.
telefon: 732 650 158,
e-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz

Dotace na územní plány obcí
z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Krajského úřadu Kraje Vysočina připravuje
i pro příští rok poskytování dotací na zpracování
územních plánů. Dotace budou poskytovány dle
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí
z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen „zásad“)
č. 07/12 schválených dne 15. 5. 2012 zastupitelstvem kraje.
Připomínáme proto obcím kraje, které chtějí
o dotaci na zpracování územního plánu požádat
na rok 2014, že termín pro podávání žádosti je
do 30. září 2013. Za včasně podanou žádost se
považuje i ta žádost, která bude do 30. září 2013
podána k poštovní přepravě.
Žádosti o dotaci se předkládají odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.

úřadu Kraje Vysočina v jednom vyhotovení na
předepsaném formuláři a včetně příloh uvedených v zásadách. Text zásad a potřebné formuláře jsou obcím k dispozici na odboru územního
plánování a stavebního řádu (L. Ryšavá, kancelář C 1.08, tel. 564 602 270) a dále na webových stránkách kraje > Téma > Portál územního
plánování a stavebního řádu > Informace pro
pořizovatele > Dotace ÚPD > Dotace z Kraje
Vysočina nebo www.kr-vysocina.cz > Téma >
Finance > Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina > Rok 2012.

vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053

 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování
a stavebního řádu
telefon: 564 602 270,
e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek

Zpravodaj
měsíčník

redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
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Schválená verze Pokynu č. MF – 3 k provádění fyzické likvidace
přísně zúčtovatelných tiskopisů – pokutových bloků,
jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
Ministerstvo financí vydalo schválenou verzi metodického Pokynu č. MF – 3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných
tiskopisů – pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke
dni 31. 12. 2012 k dalšímu opatření.
Metodický pokyn bude publikován v nejbližším čísle Finančního zpravodaje a bude též zveřejněn na adresách níže uvedených
webových stránek
Ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_pokutove_
bloky_informace.html

Generálního finančního ředitelství:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/danove_tiskopisy_16116.
html?year=0
Generálního ředitelství cel:
http://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/search.aspx?k=pokutov
%c3%a9+bloky
 Jitka Svěráková, oddělení hospodářské správy
telefon 564 602 297, e-mail: sverakova.j@kr-vysocina.cz

Devátý ročník Zlaté jeřabiny má své vítěze
Do letošního 9. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 bylo v době od 11. března do
19. dubna 2013 zasláno 7 448 hlasů, z toho 4 214 pro kategorii
Kulturní aktivita a 3 234 pro kategorii Péče o kulturní dědictví.
Výsledky hlasování veřejnosti byly představeny Radě Kraje Vysočina dne 30. dubna 2013, která rozhodla o poskytnutí finančního daru prvním třem vítězným projektům v každé z kategorií
v celkové výši 120 000 Kč. O udělení Cen Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2012 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
dne 14. května 2013.
Slavnostní vyhlášení vítězů devátého ročníku ankety Zlatá jeřabina a oficiální udělení Cen Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 se konalo v prostorách Zámecké konírny Státního
zámku Telč.
Více informací naleznete na
www.kr-vysocina.cz > Kultura,
památky a cestovní ruch.

Vítězové devátého ročníku ankety Zlatá jeřabina
– Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012:
Kategorie: Kulturní aktivita
1. místo Trampský širák – 9. ročník festivalu / Štoky
2. místo Otevřeno Jimramov 2012 / Jimramov
3. místo Pojďme tančit / Pelhřimov
Kategorie: Péče o kulturní dědictví
1. místo Humpolec / Obnova Nápravníkova stavení č. p. 338 a vytvoření expozice Skanzen Zichpil
2. místo Polná / Obnova a zpřístupnění kostela Nanebevzetí
Panny Marie
3. místo Nová Říše / Obnova kamenného kříže na kopci Spravedlnost
 Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz

Hodnocení obcí v rámci soutěže Vesnice roku 2013 startuje na Vysočině 29. května 2013
Celkem pět dní si vyhradila krajská komise letošního ročníku
soutěže Vesnice roku k hodnocení 28 obcí přihlášených v rámci Kraje Vysočina. V posledním
květnovém týdnu zahajuje svou
činnost na Pelhřimovsku a poté
se přesouvá na Havlíčkobrodsko
a Žďársko. Ve třech dnech tak
bude navštíveno celkem 18 obcí.
Další kolo hodnocení připadá na
třetí červnový týden, kdy budou
ve dvou dnech navštíveny soutě-

žící obce z Třebíčska, a hodnocení bude ukončeno na Jihlavsku:
v tomto týdnu bude hodnoceno
zbývajících deset obcí.
Celkem desetičlenná komise je
složena ze zástupců vítězných
obcí z minulých let, dalšími členy
jsou zástupci Spolku pro obnovu
venkova ČR, Svazu měst a obcí
ČR, Sdružení místních samospráv
ČR, Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu a Sdružení
knihovníků a informačních pra-

covníků. V komisi pracují také
zástupci participujících ministerstev v čele s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Každá přihlášená obec má
90 minut na to, aby členům komise představila v co nejlepším
světle výsledky svého úsilí v oblasti koncepčních dokumentů,
společenského života, aktivit občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanské

vybavenosti, inženýrských sítí
a úspor energií, péče o veřejná
prostranství, přírodních prvků
a zeleně, péče o krajinu, připravovaných projektových záměrů
a informačních technologií obce.
Vítězná obec, která získá titul
Vesnice Vysočiny a postoupí do
celostátního kola soutěže, bude
známa 18. června.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 543,
e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny – grantové programy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 14. května 2013 vyhlásilo dva nové grantové programy v rámci Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet připravovaných grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
(pokračování na další straně)
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Prevence kriminality 2013 – 1 300 000 Kč – program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor
sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 10. 7. 2013
Lyžařské běžecké trasy 2013 – 1 500 000 Kč – program na
podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území
Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ru-
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chu, Ing. Renata Šimánková, tel.: 564 602
353, simankova.r@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 14. 6. 2013
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým
programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových
stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/
nebo na www.fondvysociny.cz.

Novinky ve Sbírce zákonů
Zrušení přísudkové vyhlášky
V částce 52/2013 Sbírky zákonů vydané dne 7. 5. 2013 byl pod č. 116
publikován nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 ve věci
zrušení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.
Nález Ústavního soudu ruší dnem 7. 5. 2013 vyhlášku Ministerstva
spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanovují paušální sazby
výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem
při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení
a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996
Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších vyhlášek.
Podle Ústavního soudu přísudková vyhláška motivovala věřitele
k soudním sporům o bagatelní částky, přičemž jejich ziskem nebyl
samotný předmět sporu, ale paušální (a vzhledem k předmětu řízení nepřiměřená) výše odměny právního zastoupení. Taková praxe znamenala vytvoření trhu s bagatelními pohledávkami, během
jejichž uplatňování převyšují přiznané náklady ty, které byly skutečně vynaloženy. Přiznané náklady se v důsledku této vyhlášky
pravidelně dostávaly do hrubého nepoměru k hodnotě sporu, čímž
docházelo ke stanovení sankce bez zákona, a tedy i ke kolizi s čl. 4
odst. 1 Listiny základních práv a svobod (povinnosti lze ukládat
jen na základě zákona a v jeho mezích).

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Cílem novely zákona v oblasti taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy je narovnání podmínek pro podnikání v silniční dopravě provozované vozidly s obsaditelností do devíti osob včetně
řidiče, a to sjednocením vstupních podmínek pro vstup do podnikatelského prostředí (požadavky na podnikatele, vozidla a řidiče),
tak i následných povinností dopravců při realizaci svého podnikání
se zřetelem na určitá specifika provozování silniční motorové dopravy pro různé účely.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2013.

Silniční provoz
V částce 46/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2013 byl
pod č. 101 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona mimo jiné vypouští povinnou kontrolu zdravotní
způsobilosti běžných řidičů v 60 letech věku a posouvá první termín k 65 rokům věku řidiče.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.
Zrušení doživotní imunity zákonodárců
V částce 46/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2013 byl
pod č. 98 publikován ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů.
Novela ústavy omezuje trestněprávní procesní imunitu pouze
na dobu trvání mandátu poslance nebo senátora. Obdobná úprava
se provádí v případě soudců Ústavního soudu.
Ustavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2013.

Společný evropský azylový systém
V částce 46/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2013 byl pod
č. 103 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona si klade za cíl transpozici směrnic Evropského
parlamentu a rady, které jsou součástí budování takzvaného společného evropského azylového systému, jehož účelem je dosažení
plně harmonizované azylové politiky jednotlivých členských států zahrnující všechny fáze řízení o mezinárodní ochraně od přijímání až po integraci, případně návrat do země původu. Novela
zákona dále zohledňuje vývoj praxe migrační a azylové politiky
na území České republiky.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2013 (část 1. 1. 2014, část 10. 5.
2013).

Taxislužba a příležitostná osobní silniční doprava
V částce 46/2013 Sbírky zákonů vydané dne 25. 4. 2013
byl pod č. 102 publikován zákon, kterým se mění zákon

 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského
úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Taxislužba
V částce 48/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 4. 2013 byla pod
č. 106 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva
dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Prováděcí vyhláška mimo jiné reaguje na novou koncepci provozování taxislužby (např. vedení záznamů o provozu vozidla taxislužby bez taxametru, změna koncepce průkazu řidiče taxislužby)
a další provedené změny v zákoně (např. zrušení evidenčního čísla
vozidla taxislužby).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2013.
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Soutěž obcí My třídíme nejlépe 2013: průběžné výsledky známy
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných
složek komunálního odpadu
hodnotí další ročník soutěže
obcí. Realizátorem soutěže je
Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Pravidla jednotlivých
soutěží, výsledky předcho-

zích ročníků a průběžné výsledky po polovině soutěže
a další informace naleznete na www.dobryden.cz > Novinky > My třídíme nejlépe.
Pro ročník 2013 byla upravena kritéria hlavní soutěže tak,
aby vycházela z nově nastave-

ných bonusů společnosti Ekokom. Vítězům kraj opět rozdělí
600 000 Kč.
Všem obcím přejeme v jednotlivých dílčích soutěžích hodně
úspěchů a děkujeme za přínos
k ochraně životního prostředí
prostřednictvím třídění komu-

nálních odpadů.
Má to smysl. Třiďte odpad!
 Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 522, e-mail:
navratilova.e@kr-vysocina.cz

OP ŽP: Kraj Vysočina pokračuje v implementaci soustavy Natura 2000
K zachování nejcennějších, nejvíce ohrožených či unikátně
se vyskytujících druhů živočichů, rostlin a typů přírodních
stanovišť je náš Kraj Vysočina protkán soustavou celkem
75 evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“), z nichž
17 je v péči správ chráněných krajinných oblastí a 58 v péči
Kraje Vysočina. EVL spolu s ptačími oblastmi (dále jen „PO“)
tvoří soustavu NATURA 2000. Smyslem vytvoření soustavy
Natura 2000 je ochrana vybraných nejohroženějších druhů
rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, což má pomoci zachovat v rámci celé Evropské unie biologickou rozmanitost.
Vytvoření této soustavy je jedním z nejvýznamnějších závazků ČR v oblasti životního prostředí.
Povinností Kraje Vysočina je pomocí takzvaných implementačních projektů, na které čerpá dotaci z Operačního programu
Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“), zabezpečit do konce roku
2013 dostatečnou ochranu pro níže uvedené EVL, které jsou
součástí implementačních projektů z šesté a čtrnácté výzvy OP
ŽP. Do konce roku 2015 pak s pomocí dalších implementačních
projektů z dvacáté sedmé výzvy OP ŽP zabezpečit ochranu pro
všechny zbývající EVL. Možnými formami ochrany EVL jsou
základní ochrana, smluvní ochrana a ochrana formou vyhlášení zvláště chráněného území včetně ochranného pásma.
Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (např. vydra říční, netopýr velký, čolek velký, kuňka ohnivá nebo bolen dravý), rostliny (např. koniklec velkokvětý nebo

puchýřka útlá) či přírodní stanoviště (např. bučiny, vřesoviště
nebo rašeliniště). Uskutečnění naplnění našeho celorepublikového závazku vůči soustavě Natura 2000 neboli implementace
spočívá v provedení průzkumů přírodních prvků, návrhu vedení
hranic zvláště chráněného území, identifikace vlastníků dotčených pozemků, zpracování a projednání plánů péče, dále v provedení geodetického zaměření lokalit a ve vyhlášení EVL za zvláště
chráněné území. Všechny tyto práce Kraj Vysočina za pomoci finančních prostředků z OP ŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu
přírody a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, už u území zařazených do projektu za
téměř 3,8 milionů korun s názvem Implementace a péče o území
soustavy Natura – Vysočina (dodavatel firma ZK-BRNO, s. r. o.)
zařazeného do šesté výzvy OP ŽP a projektu za téměř 2,2 milionů
korun s názvem Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina
– lesy a rybníky (dodavatel GRV Engineering, s. r. o.) zařazeného do čtrnácté výzvy OP ŽP, provedl (s výjimkou několika málo
území, jež budou v dalších týdnech teprve zaměřeny a posléze
vyhlášeny). Na tyto práce pak navazuje řádné označení všech vyhlášených lokalit, jež je rovněž součástí výše zmíněných projektů
a bude probíhat v tomto roce.
Vzhledem k tomu, že Evropský fond pro regionální rozvoj
(85–95 %) a národní zdroje (5–15 %) na sebe vzaly celou váhu
financování, je Kraj Vysočina pouze žadatelem bez nutného finančního podílu.

EVL řešené v rámci projektu ze 6. výzvy:

EVL řešené v rámci projektu ze 14. výzvy:

EVL Baba

EVL Rašelinné jezírko Rosička

EVL Hodíškovský rybník

EVL Rychtářský rybník

EVL Hroznětínská louka

EVL Suché skály

EVL Jedlový les a údolí Rokytné

EVL U Borovné

EVL Kobylinec

EVL Šimanovské rašeliniště

EVL Koupaliště u Bohuslavic

EVL V Kopaninách

EVL Náměšťská obora

EVL Špilberk

EVL Rybníky v Pouštích

EVL Vysoký kámen u Smrčné

EVL Na Oklice

EVL Údolí Chlébského potoka

EVL Ptáčovský kopeček

EVL V Lisovech

Se stejným cílem a rovněž za finanční podpory OP ŽP má Kraj
Vysočina pro zbývající území soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina nachystány další projekty z 27. výzvy OP ŽP, o nichž budeme informovat zase příště.

 Martina Ferklová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 516, e-mail: ferklova.m@kr-vysocina.cz

