
 
 

Čtěte na straně 2 
14 stran  

 

Venkovské noviny Venkovské noviny  
Stanovisko NOV k výběru 
MAS v LEADERu ČR 2007 

Čtěte na stranách 7, 8 a 9 

Malé obce & územní plány: 
                   pomohou poslanci? 

Občasník pro venkov    ČÍSLO 11/2007     LISTOPAD  2007      ZDARMA    

Představení vlastní práce 
pro vesnice, mikroregiony a 
místní akční skupiny a pře-
dávání získaných zkušeností 
– to byly hlavní výstupy kon-
ference k projektům „Mladí 
pro venkov – venkov pro 
mladé: Nové síly pro oživení 
vesnic“ a „Venkov je můj 
domov“, která se uskutečni-
la v úterý 30. října 2007 v 
Přerově v sídle Centra pro 
komunitní střední Morava. 
Cílem konference bylo také 
seznámit představitele obcí i 
širší veřejnost s průběhem a 
dosavadními výstupy projektů, 
které jsou realizovány od ledna 
letošního roku. 
V rámci „jižního“ projektu 
„Mladí pro venkov – venkov 
pro mladé“ byla zřízena 
„jednotka projektových mana-
žerů“, kteří v současnosti pů-
sobí v obcích na území Pře-
rovska a Lipenska či bezpro-
středního okolí. Tito manažeři 
pod hlavičkou CpKP střední 
Morava společně tvoří Pora-
denské centrum venkova. Pů-
sobí zejména v partnerských 
vesnicích projektu – v obcích 
Dřevohostice, mikroregionu 
Moštěnka, malých vesnicích 
ve východní části mikroregionu 
Moštěnka, dále obcích Dolní 
Újezd, Veselíčko, Prosenice a 
Citov, a také v mikroregionu 
Hranicko. 
„Severní“ projekt „Venkov je 
můj domov“ má přímo za part-
nery tři mikroregiony, ve kte-
rých nově vyškolení projektoví 

manažeři působí (jedná se 
MAS Údolí Desné, Mikroregion 
Zábřežsko a Jesenickou místní 
akční skupinu). 
Oba projekty realizuje Centrum 
pro komunitní práci střední 
Morava (CpKP) a díky nim 
získalo práci 6 nezaměstna-
ných absolventů škol a 3 mat-
ky po mateřské dovolené. 
Přenos zkušeností 
Na úvod konference představil 
ředitel CpKP stM Roman 
Haken historii obou projektů. 
Přiblížil zejména projekt ma-
ďarského mikroregionu Zalas-
zentgrót „Homecomming“, ze 
kterého byla převzata myšlen-
ka aplikovat způsob „oživení 
venkova“ i v regionech na úze-
mí České republiky. 
 Vedoucí týmu pro místní udr-
žitelný rozvoj venkova přerov-
ské kanceláře CpKP Tomáš 
Šulák zase informoval, že také 
slovenští partneři mají zájem o 
přenos projektu Mladí pro ven-
kov do regionů našeho vý-
chodního souseda. Například 
MAS – Partnerství Moštěnka 
nedávno uzavřela partnerskou 
smlouvu s MAS Malohont v 
Banskobystrickém kraji. 
Následně byly projektovými 
manažery představeny projek-
ty „Mladí pro venkov“ i „Venkov 
je můj domov“ a prezentován 
jejich dosavadní průběh. Jed-
notliví manažeři, kteří díky 
projektu získali zaměstnání, 
prezentovali svou činnost a 
zejména úspěšné či připravo-

vané projekty.  
První 
výsledky 
z Leaderu 
Program konfe-
rence dále ob-
sahoval pre-
zentace mezi-
národních pro-
jektů, na kte-
rých se CpKP 
střední Morava 
podílí, možnos-
ti česko-polské 
s p o l u p r á c e , 
význam Programu obnovy 
venkova Olomouckého kraje, 
soutěže Vesnice roku, mož-
nosti obcí v následujícím pro-
gramovacím období 2007–
2013 zejména z Regionálního 
operačního programu Střední 
Morava a další zajímavé infor-
mace z oblasti rozvoje venko-
va.  
Protože oba projekty byly plá-
novány již před rokem k využí-
vání strukturálních fondů EU a 
spuštění operačních programů 
má zpoždění, mladí manažeři 
se podíleli zejména na práci 
místních akčních skupin a na 
zpracování projektů individuál-
ních žadatelů. Na konferenci 
tak prezentovali výsledky pro-
gramu ministerstva zeměděl-
ství Leader ČR 2007 v MAS - 
Partnerství Moštěnka, MAS 
Záhoří-Bečva, MAS Zábřežsko 
a MAS Horní Pomoraví. 
Další konference k projektům 
je plánována na jaro příštího 

roku. Více informací o projektu 
„Mladí pro venkov“ a další no-
vinky z oblasti rozvoje venko-
va, naleznete na  stránkách 
www.mladiprovenkov.cz . 
Projekty „Mladí pro venkov – 
venkov pro mladé: Nové síly 
pro oživení vesnic“ a „Venkov 
je můj domov“ byly podpořeny 
z prostředků Evropského soci-
álního fondu, ze Společného 
regionálního operačního pro-
gramu, opatření 3.2 – podpora 
sociální integrace v regionech, 
prostřednictvím Olomouckého 
kraje. 
Luboš Zatloukal, 
manažer projektů 
CpKP střední Morava 

Na konferenci k venkovským projektům 
si předávali mladí manažeři zkušenosti 
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Ve dnech 19. a 25. října 2007 proběhlo v sídle Na-
dace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) ne-
formální setkání zástupců nestátních neziskových 
organizací u kulatého stolu, ke kterému byly přizvá-
ny organizace, které se svými projekty zaměřují či 
se jinak dotýkají nezaměstnanosti mladých lidí na 
venkově. Mezi přizvanými organizacemi bylo i Cp-
KP střední Morava, které prezentovalo projekt 
„Mladí pro venkov – venkov pro mladé: Nové síly 
pro oživení vesnic“.  
Setkání se uskutečnila v rámci mezinárodního pol-
sko-slovensko-českého projektu „Síť podpory mla-
dých lidí na trhu práce na venkově“, který iniciovala 
polská nadace  Foundation for Development of Po-
lish Agriculture. „Young Enterpreneurs Support Ne-
twork (YESN)“, jak je projekt nazván v anglickém 
jazyce, podpořila nadace UNIDEA. Jeho cílem je 
umožnit nestátním neziskovým organizacím, které 
se zabývají cílovou skupinou mladých nezaměstna-
ných, mladých vstupujících na trh práce a začínají-
cích podnikatelů na venkově,  aby si vzájemně vy-
měnily zkušenosti, postřehy a nápady. 
Výsledkem by mělo být založení sítě NNO, meziná-
rodní platformy, kde se mohou informovat o meto-
dách práce s cílovou skupinou, porovnávat je  a 
hodnotit. Členům sítě projekt přinese bezplatnou 
možnost účastnit se mezinárodních konferencí k 
výměně zkušeností, metod a nástrojů, které NNO 
ve třech zemích používají ke zlepšení situace neza-
městnaných, mladých vstupujících na trh práce a 
začínajících podnikatelů na venkově. Výstupy a 
závěry z neformálních setkání zástupců NNO bu-
dou prezentovány na národním semináři, který se 
uskuteční 23. listopadu v Praze. 

Luboš Zatloukal 

Datum a čas Program 
13.11. 2007 
8:00-9:50 

Presentace, 
organizační a technické informace 

13.11. 
10:00-11:30 
  
  
  

Zahájení konference, hlavní referát 
Zdravice konferenci 
Role Spolku pro obnovu venkova ČR a jeho kraj-
ských organizací v procesu stabilizace a rozvoje 
venkova. 
Prosperita zemědělství- šance pro venkov 
 LEADER – budoucnost venkova 

11:30-12:30 
  

EAFRD (EZF PRV) Evropský zemědělský fond 
programu rozvoje venkova 

14:00-15:30 
  

ROP - NUTS II. (7) 
Regionální operační programy 

15:30- 17:00 DISKUSE A VÝKLADY U POSTERŮ 
17:00 - 18:30 KULATÉ STOLY 

I. NÁRODNÍ SÍŤ ROZVOJE VENKOVA 
II. Vzdělávání venkova 
III. Akční plán pro Biomasu k rozvoji venkova 

20:30-23:00 SPOLEČENSKÝ VEČER 
14.11. 2007 
8:30- 10:00 

NSRR (Národní strategický referenční rámec); 
(pouze co může využít venkov, kdo a jak) 
Diskuse 
k IOP, OPPI, OP ŽP, OPVK, OPLZZ, OP VaVpI 

10:00-11:30 DISKUSE A VÝKLADY U POSTERŮ 
11:30-13:00 Financování programu rozvoje venkova 

Financování projektů, kofinancování 
Možnosti bankovního sektoru 
Diskuse k problematice financování 

14:00- 16:00 
  
  
  
  
  

KULATÉ STOLY 
Úloha zemědělství v rozvoji venkova 
Zemědělci v MAS 
III. Zasedání NS MAS ČR, zprávu o činnosti, úkoly 
do konference NS MAS. 
březen,duben 2008 

16:00-16:30 Závěry a ukončení konference a Prohlášení 

konaná pod záštitou ministra zemědělství Petra Gandaloviče, a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Milana Venclíka. 

Národní konference o venkovu Boskovice 13.-14.11. 

Můžeme Vám potvrdit, že všechny 
aktivity uvedené na programu jsou 
zajištěny a s přenášejícími a facilitá-
tory je domluveno, že jednotlivé 
programové bloky, kulaté stoly a 
autorský výklad u posterů bude ve 
všech případech přísně zaměřen na 
možnosti využití jednotlivých ope-
račních programů a EAFRD na pod-
poru venkova, budou rozebrány 
možné problémy a budete upozor-
něni na postupy, které vedou k 
úspěšnému podání projektů.  

Za tímto účelem budou pro Vás 
zpracovány i postupy samohodno-
cení připravovaných projektů a pře-
hledy možností čerpání. 
Kulaté stoly mají také k projednání 
velmi důležitou tématiku a žádáme 
Vás proto, abyste si připravili již k 
prezentaci Váš zájem, kterého z 
kulatých stolů se chcete zůčastnit. 
Pro všechny MAS je pak významný i 
celonárodní seminář aplikace meto-
dy LEADER,kde budete mít k dispo-

zici pracovníky SZIFu, MZe i Místních akčních sku-
pin, kteří jsou ochotni seznámit účastníky ve formě 
diskuze a konzultací s projektem, který budou podá-
vat do 21.12.2007  v rámci projektu LEADER 2007-
2013. Další pracovníci budou seznamovat účastníky 
s průběhem projektu LEADER ČR 2007 a možnos-
tech otevření projektu LEADER ČR v následujícím 
období. 

Vzniká síť podpory 
mladých lidí na trhu 
práce na venkově 
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  S čím však většina členů 
vyjádřila nesouhlas je způsob 
výběrového řízení na získání 
dotace na realizaci Záměru 
MAS. Kriticky byly hodnoceny 
zvláště tyto skutečnosti: 
Členové hodnotitelské sku-
piny nebyli proškoleni v po-
stupu hodnocení jednotli-
vých Záměrů  tak, aby byl 
zaručen jednotný přístup 
hodnotitelů k bodovému 
ohodnocení jednotlivých 
kriterií. Hodnocení jednotli-
vých dvojic hodnotitelů se dia-
metrálně lišila a vyznačovala 
se velkou měrou subjektivních 
přístupů v závislosti na infor-
movanosti a kvalifikaci hodno-
titelů v problematice metody 
LEADER. Jenom tak lze vy-
světlit fakt, že bodové ohodno-
cení některých Záměrů v 1. 
kole hodnocení  ( experti spe-
cialisté) a ve 2. kole hodnocení 
se v některých případech lišilo 
téměř o 100%. ( Hodnocení  

Záměru v 1. kole bylo např. 87 
bodů, hodnocení téhož Zámě-
ru ve 2. kole bylo 44 bodů).  
Tuto skutečnost nelze omluvit 
ani faktem, že na hodnocení 
bylo málo času. O výzvě pro-
gramu LEADER ČR se totiž 
uvažovalo již dlouho předtím  a 
bylo dostatek času hodnotitele 
proškolit a vypracovat metodic-
ký materiál pro hodnocení jed-
notlivých kriterií.  Doufáme, že 
podobný  způsob výběru již 
nebude pro výběr MAS do 
programu LEADER opakován, 
neboť by mohl vést k manipu-
laci s výsledky výběrového 
řízení. 
Členové hodnotitelské sku-
piny nepodepisovali čestné 
prohlášení o nepodjatosti, 
což by měla být ve výběrovém 
procesu samozřejmost. 
Hodnocení záměrů probíhalo 
ve značné časové tísni, kdy 
hodnotitelé (především ze sku-
piny „expertů“) měli v průměru 

30 minut na prostudování jed-
noho záměru. Tato skutečnost 
pak mohla způsobit to, že o 
výsledku hodnocení nerozho-
dovala podrobná znalost hod-
noceného záměru, ale spíše 
náhoda.  
Mnozí hodnotitelé nevyuží-
vali písemné zdůvodnění 
svého hodnocení, ke které-
mu byl dán prostor pod ta-
bulkou s hodnotícími kritérii. 
Z hodnotících protokolů tak 
není zřejmé a dnes už velmi 
těžko dohledatelné na základě 
čeho hodnotitel přiděloval body 
tak jak přiděloval. Jedná se 
přitom o běžnou praxi, která je 
používána v hodnocení projek-
tů z různých operačních pro-
gramů a jako taková je zna-
kem transparentního postupu.      
Ačkoliv byl přislíben, nebyl 
po výběrovém řízení zveřej-
něn dokument hodnotitelské 
komise, který by obsahoval 
bodové hodnocení jednotli-
vých kriterií jednotlivými hod-
notiteli. Zveřejněný dokument, 
který obsahoval pouze celkové 
bodové hodnocení je naprosto 
nedostačující. 
Jednotlivé MAS, které se 
výběrového řízení účastnily 

mají podle našeho názoru 
právo alespoň na krátkou 
informaci od hodnotitelů, jak 
a proč byl jimi podaný Zá-
měr hodnocen tak, jak byl hod-
nocen. Vždyť LEADER ČR 
2007 byl určen hlavně pro za-
čínající MAS bez zkušeností a 
takové krátké verbální zhodno-
cení by jim určitě pomohlo v 
další práci. Nebo snad jmeno-
vaní hodnotitelé nejsou schop-
ni takové kvalifikované hodno-
cení v duchu pravidel metody 
LEADER vypracovat? 
Přestože známe okolnosti, 
které vzhledem k časovému 
stresu program LEADER ČR 
provázejí, máme obavy, aby 
se  praxe výběru MAS před-
vedená v tomto případě ne-
stala normou pro výběry 
MAS v budoucnosti. Jak v 
Národní observatoři venkova 
o.p.s. tak i v Národní síti MAS 
je dostatek skutečných odbor-
níků na problematiku metody 
LEADER, kteří mají  praktické 
zkušenosti a jsou ochotni v 
budoucnu pomoci a přispět tak 
ke skutečně spravedlivému 
výběru MAS. 
předseda správní rady NOV 

JUDr. Radan Večerka 

Stanovisko NOV k výběru MAS v LEADERu ČR  
Správní rada NOV o.p.s. jednala na svém zasedání dne 
26.9.2007 kromě jiného také o současné situaci programu 
LEADER ČR. Členové správní rady NOV vyjádřili uspokoje-
ní, že přes všechny překážky a průtahy se nakonec podařilo 
program LEADER ČR vypsat a to dokonce s navýšenou 
alokací, takže oproti plánovaným 20 MAS mohlo být podpo-
řeno 24.   

Kroměříž 10. října slavnostně zakončila 
roční držení titulu Město stromů a předala 
štafetu Tachovu. V soutěži, kterou vyhla-
šuje program Strom života Nadace Part-
nerství ve spolupráci s městem Strakoni-
ce, navíc Tachov získal i šek v hodnotě 
50 tisíc korun určený na osvětovou kam-
paň. Generálním partnerem programu 
Strom života je společnost Skanska, která 
na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionů 
korun. 
Včera odpoledne proběhlo v Kroměříži 
slavnostní zakončení kampaně Kroměříž 
– Město stromů, která poukazovala na 
téma ochrany životního prostředí a zeleně 
ve městě. Součástí slavnostního ceremo-
niálu bylo i předání putovního žezla Ta-
chovu, který obdobnou kampaň chystá na 
následujících dvanáct měsíců. „Plány 

Tachova zahrnují zeleň v ulicích i stromy 
ve volné krajině. Zcela unikátní je potom 
projekt zachování původních ovocných 
odrůd v nedávno založeném genovém 
sadu,“ uvádí Mirka Drobílková z Nadace 
Partnerství důvody, proč v soutěži o 
nástupnické město zvítězil právě Tachov.  
Tachov, který vystřídal v držení titulu 
Město stromů Kroměříž, má rozsáhlou 
osvětovou kampaň již připravenou. 
„Chceme podnítit zájem veřejnosti o 
ochranu životního prostředí. Od letošního 
října až do října příštího roku proto obyva-
telé budou mít možnost zúčastnit se be-
sed, soutěží, výsadby stromků, přednášek 
a podobně. Jako první nás čeká slavnost-
ní vysazení liliovníku, který se stane sym-
bolem kampaně, beseda o genovém sadu 
a výsadba nových stromků v něm zájemci 

z řad veřejnosti. Lidé ale také budou mít 
možnost vyjádřit se například k plánované 
rekonstrukci městského parku. Každý 
měsíc přinese jiné téma,“ říká Ilona Gono-
vá z komise životního prostředí města 
Tachova. 
Soutěž Město stromů vyhlašuje Nadace 
Partnerství s městem Strakonice, které 
jako první osvětovou kampaň uspořádalo, 
teprve druhým rokem. Již nyní však za-
znívají příznivé ohlasy na zlepšení kvality 
života ve městě, vztahy v místní komunitě 
nebo zvýšení atraktivity města pro ná-
vštěvníky a turisty. „Ohlas na kampaň je 
mezi lidmi pozitivní a určitě nelitujeme, že 
jsme se do ní zapojili,“ pochvaluje si mís-
tostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. 
Mirka Drobílková, Nadace Partnerství 

Kroměříž předala titul Město stromů Tachovu 
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Rakouský venkov se vylidňuje, 
protože lidé odcházejí za prací 
do měst. Aby se tento negativ-
ní trend zastavil, je potřeba ve 
venkovských obcích vybudo-
vat potřebnou infrastrukturu, 
vodní a odpadové hospodář-
ství a vytvářet důstojné životní 
prostředí včetně nových pra-
covních míst. K tomu je však 
potřeba spousta finančních 
prostředků. 
V předvečer zahájení rakous-
kého sněmu obcí, 26. září., se 
celých osm hodin jednalo o 
požadavcích obcí ohledně 
finančního vyrovnání s počtem 
obyvatel menším než 10 000 
obyvatel. Zástupci krajů, měst 
a obcí jednali se spolkovým 
Ministrem financí o navýšení 
státního příspěvku právě  pro 
tyto obce.  
Jednání se protáhlo až do 
ranních hodin následujícího 
dne, kdy konečně došlo ke 
shodě všech zúčastněných 
stran. Tento úspěch je vý-
znamný v tom, že města, obce 
i kraje bojovaly za svou věc 
jednotně a žádná ze samo-
správ neprosazovala své zá-
jmy na úkor jiné. 

Naposledy došlo k navýšení 
rozpočtového určení daní v 
Rakousku v roce 2001. V první 
etapě od 1. ledna 2008 bude 
rozpočet navýšen o 50  milio-
nů EUR a v další etapě v roce 
2011 dojde k navýšení o dal-
ších 100 milionů EUR, které 
pro obce uvolní Ministerstvo 
financí. Nikomu nebude příjem 
snížen. 
 „I když jsme dosáhli vynikají-
cích výsledků“, prohlásil před-
seda Rakouského svazu obcí 
H e l m u t  M ö l d h amme r , 
„nepodařilo se nám prosadit  
všechny požadavky na 100%. 
Ale i tento kompromis je velice 
významný“.  
S ohledem na skutečnost, že 
se na obce přesouvají stále 
nové úkoly, je však nutné další 
navyšování financí. 
„Ze včerejšího úspěchu se 
radujeme. Musíme však bojo-
vat dále, protože se nám ještě 
nepodařilo dosáhnout všech 
cílů. Není čas na oslavování, 
je potřeba  tvrdě pracovat. 

Když venkov nemůže dýchat..., tak něco 
není v pořádku 

54. Sněm rakouského svazu obcí probíhal Klagenfurtu ve velkém napětí 

www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  

L E T E N K Y  
P R Á C E  V  Z A H R A N I Č Í  

54. Sněm rakouského svazu obcí, který se letos konal v 
rakouském Klagenfurtu, probíhal ve velkém napětí. Minis-
terstvo financí, zástupci krajů, zástupci měst a zástupci 
malých obcí se společně sešli, aby projednali možnosti 
finančního vyrovnání, tedy nové rozpočtové určení daní na 
další období. Sněmu se jako již každoročně zúčastnil i 
spolkový prezident Rakouska Heinz Fischer, který rovněž 
zdůraznil důležitost navýšení rozpočtu financování obcí. 

Úspěchu je ale možné dosáh-
nout pouze spojenými silami,“ 
zdůraznil Helmut Möldhammer. 
Sněmu v Rakousku zúčastnil 
Josef Bezdíček, předseda Ko-
mory obcí a starosta obce 
Čermná nad Orlicí, který byl 
pozván jako zástupce Svazu 
měst a obcí. S představiteli 
Rakouského svazu obcí disku-
toval na téma rozpočtového 
určení daní. Představitelé ra-

kouského Svazu se vyjádřili 
zcela jednoznačně, že není 
možné jít proti městům a kra-
jům, ale jedině společné pro-
sazování zájmů obcí, měst a 
krajů vůči státu má šanci na 
úspěch. A to se právě potvrdilo 
při společném postupu na jed-
nání 26. září.  

Josef Bezdíček, 
starosta Čermné nad Orlicí 
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Pak už se z náměstí vydali 
první návštěvníci na prů-
zkumnickou výpravu po její 
trase. Tam na malé i velké 
pochodníky čekaly zábavné 
úkoly, a to nejen na panelech 
jednotlivých zastavení, ale i 
mimo ně. Pochod byl zorga-
nizován ve spolupráci s ne-
ziskovou organizací Ochrana 
fauny ČR a nejen děti, ale i 
dospělí se tak během dne 
zábavnou formou dozvěděli 
mnoho zajímavostí o okolní 
přírodě a regionu. Pro děti 
byli mimo jiné připraveny 
poznávací soutěže, doplňo-
vačky, kvízy, malování zvířá-
tek na obličej, skákání v pyt-
lích, hod míčkem na žábu a 
jiné. 
I vy, pokud máte půl dne čas 
a chce ho příjemně a účelně 
využít třeba společně s va-
šimi dětmi, vydejte se spolu 
se skřítkem Votískem na 
vycházkový okruh „Kolem 
Votic za poznáním“. Trasa 
stezky začíná a končí na 
náměstí ve Voticích a je 
dlouhá 8 km. Vycházkový 
okruh má celkem devět za-
stavení, která vás postupně 

seznámí s tím, co kolem ros-
te a létá, navštívíte poutní 
kapli sv. Vojtěcha, dozvíte 
se, proč se zdejšímu kraji 
říká Česká Sibiř, dozvíte se o 
slavných osobnostech, kte-
rým zdejší kraj učaroval, o 
šibeničním vrchu i majestát-
ním votickém javoru. Kromě 
informací o zajímavých mís-
tech regionu je součástí kaž-
dého panelu nějaký úkol, a to 
nejen pro děti. Leckterý ré-
bus dokáže potrápit i dospě-
lého. Na druhém zasta-
vení můžete např. číst u 
slova „meliorace“ násle-
dující vysvětlení: opdov-
koudinpěgnsí aprůhdjym 
ziak úlčieklteqmc zbv-
sýxšteunjí ojtedjxíb úwr-
fohduncogsutji. Na tomto 
panelu je úkolem pro 
návštěvníky přijít na klíč 
ke správnému vyřešení 
zašifrovaných výrazů. 
Všechny rébusy, které 
tématicky souvisí se 
zaměřením panelu, jsou 
sestaveny tak, aby se 
daly vyřešit bez jakých-
koliv pomůcek přímo na 
místě. Není tedy nutné 

V polovině října byla slavnostně otevřena naučná stezka 
s názvem „Kolem Votic za poznáním“. Místostarosta 
města pan Tomáš Válek přestřihl pásku, kterou byl pře-
vázán jako dárek úvodní panel na votickém náměstí a 
společně s realizátory stezky a hosty připil na její 
úspěch, návštěvnost ale i na to, aby dlouho vydržela 

Ve Voticích otevřeli návštěvníkům naučnou stezku 
se na procházku vy-
zbrojovat tužkou a papí-
rem. Aby byla stezka 
připravena pro příští 
turistickou sezónu, bu-
de označena standard-
ními zelenobílými znač-
kami Klubu českých 
turistů a zanesena do 
map. Realizace naučné 
stezky byla podpořena 
z programu Evropské 
unie Mládež v akci v 
rámci priority Iniciativa 
mládeže. Na jejím vy-
tvoření pracují od jara 
mladí lidé z Votic a oko-
lí, kteří tvoří neformální 
skupinou Mladí pro 
Votice.  
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Vítězný titul a poukázku na 
odborné ošetření stromu pře-
vzal starosta Beňova Ivo Pit-
ner na  Koncertě pro stromy, 
kde po slavnostním vyhlášení 
vystoupili Bratři Ebenové. Ge-
nerálním partnerem programu 
Strom života je společnost 
Skanska, která na něj v letoš-
ním roce věnuje 6,1 milionu 
korun. Hlavním partnerem 
ankety Strom roku je společ-
nost Sitronics CZ, záštitu pře-
vzal ministr životního prostředí 
Martin Bursík. 
V letošním ročníku ankety 
hlasovalo 60 588 lidí, což je 
zhruba o deset tisíc více, než 
vloni. Stojanova lípa přitom 
získala celou třetinu hlasů a 
své soupeře nechala daleko 
za sebou. Loňské drama, kdy 
Lípa na hradu Sádek vyhrála o 
pouhých několik hlasů se tak 
neopakovalo. „Těší nás, že 
díky anketě ožívá komunitní 
duch obcí i měst. Stejně ra-
dostná je i skutečnost, že do 
veřejné sbírky bylo letos vy-
bráno více než 220 000 korun, 

které poputují na další výsad-
by či úpravy 
v e ř e j n ý c h 
ploch. Jaké 
projekty to 
budou, brzy 
uveřejníme 
na našich 
webo v ý ch 
stránkách,“ 
u v e d l a 
P a v l í n a 
Binková z Nadace Partnerství. 
Mohutná, sto padesát let stará 
lípa rostoucí na návsi v Beňo-
vě nese jméno významného 
rodáka, arcibiskupa Antonína 
Cyrila Stojana. Do ankety 
Strom roku ji navrhli zástupci 
obce společně s místní zá-
kladní a mateřskou školou. 
Obci se zhruba 670 obyvateli 
se poté podařilo strhnout ve-
řejnost i podnikatele z široké-
ho okolí a získat tak pro svého 
kandidáta úctyhodných 22 571 
hlasů. „Už na samém začátku 
jsme si řekli, že se podobná 
situace nemusí opakovat, a že 
když se do ankety pustíme, 

tak ji chceme vyhrát. Vsadili 
jsme přitom na osvětu – vy-
světlovali jsme, co je Nadace 
Partnerství, co dělá a k čemu 
slouží anketa. Hlasování jsme 
propagovali na veřejných ak-
cích, zároveň jsme obcházeli 
podniky na Přerovsku a žádali 
je o podporu v podobě objed-
nání archů. Nikdo nás neod-
mítl,“ prozradila místostarost-
ka Beňova Hana Bělařová. 
Vítězný strom získal kromě 
prestižního titulu Strom roku 
2007 také poukaz na odborné 
ošetření od zahradnické spo-
lečnosti Eden, které bude pro-
vedeno na jaře příštího roku. 

Umístění Název stromu Kraj Počet hlasů Číslo finalisty 
1. Stojanova lípa Olomoucký 22571 10. 
2. Lípa ve Staré Lysé Středočeský 11187 2. 
3. Hrušeň v Hrachovišti Jihočeský 7192 4. 
4. Školní buk Liberecký 4864 6. 
5. Prosetínský dub Vysočina 4258 8. 
6. Sokolské lípy Praha 2798 1. 
7. Švandova lípa Jihočeský 2409 3. 
8. Polomská lípa Moravskoslezský 1986 11. 
9. Buk na Bařince Zlínský 1691 12. 
10. Platan skřítka Kociánka Jihomoravský 885 9. 
11. Lípy ze Sedliště Plzeňský 546 5. 
12. Stolanský javor Pardubický 201 7. 

Výsledky ankety Strom roku 2007 

Celostátní anketa Strom roku 2007, kterou již šestým rokem 
pořádá Nadace Partnerství, má svého vítěze. Nejsympatič-
tějším stromem se s velkým předstihem stala Stojanova 
lípa z Beňova u Přerova, na druhé příčce se umístila Lípa 
ve Staré Lysé, třetí místo obsadila Hrušeň v Hrachovišti.  

Titul Strom roku 2007 patří Stojanově lípě z Beňova 

Pokud se ukáže, že je strom 
zdravý, nahradí ošetření výsad-
ba nových stromků v blízkém 
okolí. Všechny stromy z finálo-
vé dvanáctky také obdržely 
certifikáty a plaketu připomínají-
cí jejich účast v letošním finále. 
Celkový počet hlasů v anketě 
Strom roku 2007: 60 588 
Výnos do veřejné sbírky Strom 
života: 221 175 Kč 

V Týnci nad Sázavou se v 
sobotu 10. listopadu 2007 
od 8 hodin ve Společen-
ském centru TÝNEC utká 
na 100 tanečních párů. 
Jedná se o soutěž v taneč-
ním sportu, kde soutěží 
všechny věkové kategorie 
od dětí přes juniory po do-
spělé ve standardních a 
latinsko-amerických tancích. 
Odměnou nejlepším bude 
soška tanečníka, diplom, 
medaile a věcné ceny.  Po-
řadatelem této soutěže je 
svazek obcí CHOPOS, stej-
ně jako předešlých čtyř roč-
níků, v úzké spolupráci s 
Městem Týncem nad Sáza-
vou, Taneční školou Salta a 
společností Posázaví o.p.s. 
Všichni tito se v rámci part-
nerské spolupráce snaží o 
zvýšení prestiže regionu 
pořádáním kvalitních kultur-
ních akcí, na které získávají 
podporu Středočeského 
kraje i jeho hejtmana. Jste 
srdečně zváni na tuto velmi 
zajímavou akci. 

Posázavský střevíc  
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Požádali jsme v této souvis-
losti předsedu Spolku a sta-
rostu obce Bělotín Mgr. Edu-
arda Kavalu, místopředsedu 
Svazu, předsedu Komory obcí 
a starostu obce Čermná nad 
Orlicí Josefa Bezdíčka a věc-
ně příslušného náměstka mi-
nistra pro místní rozvoj Ing. 

Petra Pávka o zodpovězení 
několika otázek objasňujících 
tuto problematiku:  
Po nabytí účinnosti nového 
stavebního zákona, tj. po 1. 
lednu 2007, přestaly mít 
obce, které neměly do té 
doby schválený územní 

plán obce (zahrnoval všech-
na katastrální území obce) 
nebo územní plán sídelního 
útvaru podle dřívější právní 
úpravy (zahrnoval vymeze-
né území řešeného sídelní-
ho útvaru) možnost výstav-
by v nezastavěném území. 
Kolika obcí se tento pro-
blém týká? 
Kavala: Tento problém se 
týká zhruba 2 700 obcí, z toho 
2 600 obcí do 1 000 obyvatel. 
Největším problémem je, že 
nový stavební zákon nepama-
toval na přechodné opatření, 
které by umožňovalo obcím, 
jež si pro regulaci svého další-
ho rozvoje pořídily v souladu s 

Malé obce & územní plány: pomohou poslanci? 

Pramen: Ústav územního 
 rozvoje Brno  

do 3 000 
 obyvatel  

do 1000 
obyvatel 

1001-1500 
obyvatel 

1501-2000 
obyvatel 

2001-3000 
obyvatel 

obce celkem 5821 4956 445 218 202 
obce se schváleným ÚP 3068 2359 357 179 173 
obce bez schváleného ÚP 2753 2597 88 39 29 
z toho ÚP rozpracované 1068 961 55 34 18 
                 zpracované US 1061 1020 30 3 8 
                 bez US 624 616 3 2 3 

Stav pořizování územních plánů obcí do 3 000 obyvatel  stav k 31.12.2006 

kraj do 3 000 
obyvatel  

do 1000 
 obyvatel 

1001-1500 
obyvatel 

1501-2000 
obyvatel 

2001-3000 
obyvatel 

Jihočeský 304 293 4 5 2 
Jihomoravský 283 263 14 2 4 
Karlovarský 31 26 1 3 1 
Královéhradecký 193 185 5 1 2 
Liberecký 107 100 4 3 0 
Moravskoslezský 41 24 10 4 3 
Olomoucký 128 111 11 4 2 
Pardubický 173 170 3 0 0 
Plzeňský 257 243 6 3 5 
Středočeský 549 521 15 9 4 
Ústecký 150 135 8 3 4 
Vysočina 512 503 6 2 1 
Zlínský 25 23 1 0 1 
celkem 2753 2597 88 39 29 

Obce do 3000 obyvatel bez schváleného územního plánu podle krajů  

tehdejším stavebním zákonem 
(a často také s podporou z Pro-
gramu obnovy venkova) urba-
nistické studie nebo je dokonce 
dopracovaly do úrovně konceptu 
územního plánu včetně soubor-
ného stanoviska shrnující shrno-
valo výsledky dosavadního pro-
jednávání s dotčenými orgány 
státní správy a veřejností, tyto 
dokumenty využít. Nový staveb-
ní zákon tyto obce „nutí“ ke 
zpracování územního plánu, 
ačkoliv je velmi vysoká pravdě-
podobnost, že se od již zpraco-
vaných urbanistických studií, 
např. pokud půjde o lokalizaci 
rodinných domků, nebudou nijak 
odlišovat. Mezitím obcím zcela 
zbytečně utíká čas potřebný pro 
rozvoj obce, kdy např. mladí 
nemohou stavět (zpracování 
nového územního plánu si vyža-
duje nejen peníze a projektové 
kapacity, ale i poměrně dlouhé 
lhůty nutné podle nového sta-
vebního zákona pro jeho zpra-
cování a projednání), což je 
nakonec odradí a rozhodnou se 
k odchodu z vesnice. Nebo jiný 
příklad: malá obec, která nemá 
územní plán, již několik let při-
pravuje v souladu s dosavadní-
mi právními předpisy vybudová-
ní hřiště, které může umístit 
pouze mimo intravilán obce, a 
nyní, když může obec využít 
podporu Evropské unie, je změ-
nou legislativy postavena do 
situace, že územní rozhodnutí 
není možné vydat bez schvále-
ného, resp. podle nového sta-
vebního zákona vydaného, 
územního plánu, ačkoliv přísluš-
né orgány ochrany přírody a 
krajiny proti tomuto záměru ni-
kdy dříve nezaujaly a ani nezau-
jímají zásadní odpor. 
Bezdíček: Vezmeme-li do úva-
hy i větší obce, které mají pro 
centrální sídlo zpracován územ-
ní plán sídelního útvaru, ale 
nemají ho zpracován pro další 
své části, bude skutečný počet 
takto postižených obcí ještě 
vyšší. 

Spolek pro obnovu venkova České republiky se na své schůzi 
2. října 2007 zabýval změnou stavebního zákona, která by 
umožnila v přechodném období výstavbu v malých obcích. 
Stejnou otázku projednala Komora obcí Svazu měst a obcí 
České republiky (dále jen „Svaz“) dne 11. září 2007. V progra-
mu  22. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, která začala 16. října 2007 je na pořadu jednání 
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.   

Pokračování na straně 8 
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Malé obce & územní plány: pomohou poslanci? 
Týká se tento problém také 
měst? Existují rozdíly mezi 
kraji? 
Pávek: Tento problém s výjim-
kou 5 měst se prakticky netýká 
měst s více než 3 000 obyva-
teli. 
Kavala: Např. v mém – Olo-
mouckém - kraji je počet obcí 
bez územního plánu relativně 
malý. Je to proto, že na střední 
a severní Moravě převažují 
velké obce, které si územní 
plán ve vlastním zájmu pořídi-
ly. Rozhodne-li se proto obec 
sama, na základě vlastního 
vyhodnocení potřeby regulace 
nebo jiných výhod, které jí 
schválení územního plánu 
poskytne, je to určitě lépe, než 
když je k tomu nucena ze zá-
kona. Z podobných důvodů 
mají územní plán skoro všech-
ny obce Zlínského kraje 
(kromě Kroměřížska), podobná 
situace je díky systematické 
podpoře kraje v Karlovarském 
kraji. 
Bezdíček: Moje zkušenost je 
taková, že s podporou z Pro-
gramu obnovy venkova si v 
letech 1995 – 2001 pořídila 
převážná většina malých obcí 
urbanistické studie, které jí pro 
usměrňování jejich rozvoje 
plně postačovaly a protože je 
většinou obce nebo jejich zpra-
covatelé nějakým způsobem 
projednaly s dotčenými orgány 
státní správy, jsem přesvěd-
čen, že budou aktuální i dnes. 
V krajích s velkým počtem 
malých obcí bez územního 
plánu, jako je Středočeský 
kraj, Vysočina, Jihočeský, Ji-
homoravský, Plzeňský nebo 
náš – Královéhradecký - kraj, 
ani není reálně možné v krátké 
době najít potřebné projektové 
kapacity pro zpracování územ-
ních plánů, jak požaduje nový 
stavební zákon. Jelikož v sou-
časnosti musí být územní plán 
zpracováván pro celé území 
obce, mohlo by to v situaci, 
kdy nejsou zajištěny dostateč-

né finanční prostředky pro 
pozemkové úpravy a budování 
krajinných opatření, např. lo-
kálních systémů ekologické 
stability, přinést starostům také 
trpká zklamání z nemožnosti 
naplňovat územní plán. I když 
si totiž obce tato opatření v 
krajině v rámci územních plánů 
naplánují, nebude v dohledné 
době ve většině z nich reálné 
pro nedostatečné finanční alo-
kace v příslušných evropských 
operačních programech a stát-
ním rozpočtu, možné je ale-
spoň zčásti realizovat. I proto 
dávám přednost stanovení 
povinnosti vydání územního 
plánu v podmínkách pro přidě-
lení dotace (např. pro krajinné 
úpravy), než stanovit v zákoně 
„skrytou“ povinnost mít územní 
plán prostřednictvím zákazů 
omezujících výstavbu. Z tohoto 
pohledu Svaz prosazuje mini-
málně prodloužení lhůty pro 
povinné použití územních plá-
nů při výstavbě mimo intravi-
lán, která by zahrnula brusel-
ské plánovací období 2007-
2013 a současné výjimečné 
umožnění věcně omezené 
výstavby na bázi dosavadních 
podkladů tj. urbanistických 
studií a územního rozhodnutí. 
Definuje stavební zákon ne-
zastavěné území a proč v 
něm nelze stavět? 
Pávek: Nezastavěným úze-
mím se podle stavebního zá-
kona rozumí pozemky nezahr-
nuté do zastavěného území 
nebo do zastavitelné plochy. 
Zastavěné území se vymezuje 
územním plánem nebo naříze-
ním obecné povahy v závislos-
ti na rozsahu skutečně zasta-
věné plochy (území) obce. 
Zastavitelná plocha je plocha 
vymezená k zastavění v územ-
ním plánu, zpracovávaném pro 
celé území obce, nebo může 
být vymezena i v krajem zpra-
covávaných zásadách územní-
ho rozvoje pro území kraje 
(obdoba dřívější územních 
plánů velkých územních cel-
ků). Problém podle nového 
stavebního zákona vzniká tam, 

kdy obec tyto dokumenty ne-
má, protože ze zákona vzniká 
právní fikce, že zastavěným 
územím, tzv. intravilánem ob-
ce, je zastavěná část obce 
vymezená k 1. září 1966 a 
vyznačená v mapách evidence 
nemovitostí. Obci ale nemusí 
pomoci ani vymezení skutečně 
zastavěného území, protože 
za jeho hranice se bez územ-
ního plánu nemůže v součas-
nosti plnohodnotně rozvíjet.  
Řeší tento problém novela 
stavebního zákona, kterou 
vláda předložila Parlamen-
tu?  
Pávek: Poslanecká sněmovna 
má k dispozici vládní návrh 
(sněmovní tisk č. 259), který 
tento problém neřeší. Návrh 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
který tento problém obsahoval, 
byl vypuštěn. Byla dána před-
nost nápravě spíše technic-
kých nedostatků stavebního 
zákona, a to: 
• jednotnému režimu povolo-

vání souboru staveb (např. 
hlavní budova – rodinný 
domek a vedlejší budovy, 
např. garáž, kolna); 

• zpřesnění povolování vý-
stavby plotů; 

• odejmutí odkladného účin-
ku odvolání proti rozhodnu-
tí, jímž stavební úřad zaká-
zal provedení ohlášené 
stavby; 

• prodloužení lhůty pro skon-
čení platnosti územních 
plánů, pořízených po 1. 
červenci 1992, pokud ne-
byly podle nového zákona 
vydány jejich změny, z 5 na 
9 let (tj. platnost těchto 
dokumentů by nekončila 
31. prosince 2011 ale 31. 
prosince 2015); 

• vydávání změn a rušení 
stavebních uzávěr, vyhlá-
šených podle právních 
předpisů účinných před 31. 
prosincem 2006. 

Vzhledem k tomu, že jde o 
velmi naléhavý problém ma-

lých obcí, neupustilo Minister-
stvo pro místní rozvoj od toho-
to záměru a začalo připravovat 
pozměňovací návrh k předklá-
danému tisku č. 259, který byl 
zmírnil nepřiměřenou tvrdost 
stavebního zákona. Za účelem 
přípravy odpovídajícího poz-
měňovacího návrhu usilovalo 
ministerstvo o konsensus s 
Ministerstvem životního pro-
středí a nevládními organiza-
cemi reprezentovanými Sva-
zem měst a obcí České repub-
liky, Spolkem pro obnovu ven-
kova České republiky, Českou 
komorou architektů a Ekologic-
kým právním servisem. 
Došlo k dohodě?  
Bezdíček: V této chvíli je na 
stole návrh textu nového § 
188a stavebního zákona. S 
cílem dosáhnout konsensu 
jsme akceptovali omezení na-
vrhovaného přechodného 
ustanovení na obce, v nichž je 
k trvalému pobytu přihlášeno 
nejvýše 1000 osob, a že se 
nebude týkat obcí v rozvojové 
oblasti nebo rozvojové ose 
vymezené v politice územního 
rozvoje schválené podle tohoto 
zákona nebo v zásadách 
územního rozvoje. 
Návrh umožňuje na území v 
takto zúžené množině malých 
obcí nebo jejich částí, pokud 
nemají platný územní plán, 
územní plán obce, popřípadě 
územně plánovací dokumenta-
ci sídelního útvaru nebo zóny, 
do doby vydání územního plá-
nu, nejpozději však do 31. 
prosince 2015, umisťovat v 
nezastavěném území kromě 
staveb, zařízení a jiných opat-
ření uvedených v § 18 odst. 5 
také 
a) stavby, pro které byly podle 

právních předpisů platných 
a účinných k 31. prosinci 
2006 pravomocně povole-
ny stavby technické infra-
struktury, 

b) stavby které jsou v souladu 
s urbanistickou studií, o 

Pokračování ze strany  7 

Dokončení  na straně  9 
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Malé obce & územní plány: pomohou poslanci? 

které byla vložena data do 
evidence územně plánova-
cí činnosti (§ 185 odst. 4), 

c) stavby pro bydlení na po-
zemcích, které mají společ-
nou hranici s pozemky v 
zastavěném území, 

d) stavby pro zemědělství s 
byty pro trvalé rodinné byd-
lení; stavba pro zeměděl-
ství může mít nejvýše tři 
samostatné byty, přičemž 
součet podlahových ploch 
bytů smí v tomto případě 
činit nejvýše jednu třetinu 
celkové podlahové plochy 
stavby, nejvýše však 300 
m2, 

e) stavby pro veřejnou infra-
strukturu občanského vy-
bavení [§ 2 odst. 1 písm. k) 
bod 3] na pozemcích, které 
mají společnou hranici s 
pozemky v zastavěném 
území; pozemek, na kte-
rém je stavba umisťována, 
může mít rozlohu nejvýše 
5000 m2, 

S ohledem na skutečnost, že 
tento výjimečný postup před-

stavuje možnost rozvoje obce 
za hranice jejího intravilánu, 
bylo třeba zohlednit úlohu ob-
ce (obdobně jako je tomu při 
schvalování územních plánů). 
Všechny záměry na realizaci 
stavby, kromě těch, pro něž již 
byla povolena, popř. realizová-
na, technická infrastruktura, 
půjde umisťovat jen se souhla-
sem zastupitelstva obce, na 
jejímž území má být stavba 
umístěna. Souhlas zastupitel-
stva obce by dle jeho uvážení 
(zejména s ohledem na udrži-
telnost trendu výstavby v určité 
lokalitě) mohl obsahovat pod-
mínky pro umístění takové 
stavby.  
V rámci dalšího jednání s po-
slanci by měly být posouzeny 
připomínky z odsouhlasování 
posledního textu návrhu, a to 
Ministerstva životního prostře-
dí k bodu b) na doplnění o 
projednání urbanistických stu-
dií s dotčenými orgány, které 
podle mého názoru je zajiště-
no tím, že každá jednotlivá 
stavba bude projednána s do-
tčenými orgány státní správy v 
územním řízení, a Ekologické-
ho právního servisu k bodu c), 
podle nějž by měl být doplněn 

o limit 5000 m2 pro pozemek 
nebo soubor pozemků. 
Pávek: Je na poslancích, jestli 
se problému malých obcí 
ujmou a využijí poslanecké 
iniciativy k doplnění vládního 
návrhu novely zpracovaným 
ustanovením. 
Proč se pozměňovací návrh 
týká jen urbanistických stu-
dií a ne rozpracovaných 
územních plánů. Vždyť např. 
projednaný koncept územní-
ho plánu s existujícím sou-
borným stanoviskem k jeho 
dokončení je z hlediska pro-
jednání s dotčenými orgány 
státní správy určitě kvalitněj-
ší podklad než urbanistická 
studie?  
Kavala: Takový názor jsme 
také zpočátku prosazovali. 
Právníci argumentovali, že 
postup při transformaci územ-
ního plánu rozpracovaného 
před účinností nového staveb-
ního zákona nový stavební 
zákon řeší (§ 188 odst. 3 a 4 
nového stavebního zákona), a 
že by to přineslo legislativní 
komplikace. Nakonec převážil 
věcný názor, že by rovněž 
mohlo dojít ke zbrzdění nastar-

tovaného procesu pořizování 
územního plánu, jehož dokon-
čení podle nového stavebního 
zákona v tomto stadiu rozpra-
covanosti již není tak časově 
náročné. Pan starosta Bezdí-
ček a pan náměstek Pávek 
uvedli rámec návrhu a další 
postup v Poslanecké sněmov-
ně. Je však také třeba, aby 
starostové obcí, kterých se 
výše diskutovaný problém tý-
ká, našli co nejrychleji cestu ke 
svým poslancům a na svém 
konkrétním případě jim ukázali 
a vysvětlili jaké legislativní 
řešení by pro ně bylo nejvhod-
nější. Maratón projednávání, 
kdy je možné podávat pozmě-
ňovací návrhy, začne druhým 
čtením ve Výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj v 
týdnu od 5. listopadu 2007. 
Současně prosíme také po-
slance, aby s ohledem na po-
třeby malých obcí, jejichž zá-
jmy hájí Spolek pro obnovu 
venkova spolu s Komorou obcí 
Svazu měst a obcí České re-
publiky, vyšli tomuto návrhu co 
nejvíce vstříc. 

Jan Florian 
Příspěvek byl připraven pro 

týdeník Veřejná správa. 

Dokončení  ze strany  8 

Stalo se již tradicí, že začátkem podzi-
mu pořádá Český červený kříž Zlín 
slavnostní oceňování bezpříspěvko-
vých dárců krve z celého Zlínského 
kraje medailí MUDr. Jana Janského. 
 V letošním roce tak oceňujeme celkem 
519 dobrovolných dárců krve, z nichž bylo 
uděleno 300 bronzových medailí MUDr. 
Jana Janského za dosažených 10 bezpří-
spěvkových odběrů, 160 stříbrných me-
dailí za 20 odběrů, 50 zlatých medailí za 
40 odběrů  a 9 Zlaté kříže za 80 odběrů 
krve.  
Získávání a oceňování bezpříspěvkových 
dárců krve je jednou z hlavních aktivit 
Českého červeného kříže ve Zlíně. Vlast-
ní realizaci odběrů krve pak zajišťuje per-
sonál Transfuzní stanice Krajské Baťovy 
nemocnice Zlín, který má také velkou 

zásluhu, neboť jejich příjemné a vstřícné 
chování vůči dárcům zaručuje to, že se 
dárci rádi vrací. 
Dárci velmi oceňují, že zástupci Statutár-
ního města  Zlín a Zlínského kraje vnímají 
tyto humánní  činy a vysoce si váží jejich 
vzácného daru. Zlatým dárcům krve při-
spívají Město Otrokovice a Statutární 
město Zlín ze svého rozpočtu na jízdné 
městské hromadné dopravy. 
Červený kříž Zlín vždy na konci kalendář-
ního roku oslovuje zástupce měst a obcí s 
oznámením o počtu držitelů zlaté medaile 
MUDr. Janského z jejich regionu, jimž 
představitelé také osobně poděkují. 
Slavnostní setkání s oceněnými dárci, 
které letos proběhlo 3 .10 . 2007 v Kon-
gresovém sále Interhotelu Moskva a dne 
16. 10. 2007 v Obřadní síni Magistrátu 

města Zlína  bylo 
ve znamení setkání 
s úžasnými lidmi, 
kteří dokáží nejcen-
nějším darem pro-
jevit lásku a oběta-
vost všem ostat-
ním. Dnes už není 
výjimkou, že k odběrům přicházejí i celé 
rodiny. Velmi často darují krev děti rodičů, 
kteří jsou již zasloužilými vyznamenanými 
dárci. Je velmi milé, že tento vysoce hu-
mánní čin – nezištně darovat krev potřeb-
ným lidem, tak zdárně přebírá i další ge-
nerace. My všichni si tak velice vážíme 
všech těchto skvělých lidí a přejeme jim 
hodně energie, zdraví a osobního štěstí. 
Vařáková Anna, předsedkyně VR OS 
ČČK Zlín 

Český červený kříž Zlín slavnostně oceňoval dárce krve 
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Informace z Krkonoš  připravila:  D. Palátková 

Je definitivně rozhodnuto. 
Nový projekt Krkonoš – 
svazku měst a obcí na 
podporu lepší dopravní 
obslužnosti místních oby-
vatel i návštěvníků turistic-
kého regionu nejvyšších 
českých hor je připraven.  
První zimobus vyjede 26. 12. 
2007. Poslední jízdou ukončí 
zimní sezonu o Velikonocích 
2008. Krkonoše bude křižo-
vat celkem 13 týdnů a to 
každou středu a neděli.  
Projekt podpořili radní pro 
dopravu Mgr.Vladimír Rich-
ter z Libereckého a Petr 
Kuřík z Královéhradeckého 
kraje. Aktuálně byly zimobu-
sy zařazeny do dopravní 
obslužnosti obou krajů. 
Podle Mirky Chaloupské, 
koordinátorky projektu ze 
Svazku Krkonoše je letošní 
první rok zkušební. „Podle 
zájmu budeme tento druh 
dopravy ladit k dokonalosti v 

příští zimní sezóně.“  
V roce 2000 byl v české 
části Krkonoš zahájen pro-
jekt „Krkonoše – lyžařský 
běžecký ráj“. Nabízí po ce-
lou zimní sezónu v horské i 
podhorské části Krkonoš 
upravované turistické lyžař-
ské trasy. 
V zimní sezóně 2006/2007 
propojovalo Krkonoše a pod-
krkonoší okolo 500 km vy-
značených běžeckých cest. 
Podle kvalifikovaného odha-
du se dá předpokládat, že 
tyto stopy v zimní sezóně 
2006/2007 využilo kolem 
jednoho milionu z cca 3 mili-
onů návštěvníků zimních 
Krkonoš.  
Proto je účelné projekt dopl-
nit vhodně vedenými pravi-
delnými veřejnými autobuso-
vými spoji. Ty páteřní linkou 
propojí Krkonoše z jejich 
východní části na západ a 
opačně. Na páteřní linku 

budou navazovat místní 
spoje. Tento systém spojí 
jednotlivé oblasti  a umožní 
lyžařům projet na lyžích Kr-
konoše tak, jak nebylo do-
sud bez veřejné dopravy 
možné s návratem zpět do 
výchozího místa. 
Projekt Krkonošských zim-
ních turistických autobusů 
nemá charakter tradičních 
skibusů. Je třeba upozor-
nit, že do běžných skibu-
sů, na které jsou lyžaři 
zvyklí ve většině krkonoš-
ských středisek, mohou 
nastupovat v lyžařských 
sjezdových botách. V zi-
mobusech, určených pře-
vážně pro běžkaře, není 
vstup v „přezkáčích“ do-
volen.  
Výše jízdného se neliší od 
běžného ceníku, s příplat-
kem za lyže, či další zavaza-
dlo.  Ceník bude vyvěšen v 
autobuse. 

Zimobusy vyjedou 

Turistický region Krkonoše 
nemá dosud regionální turistic-
ké informační centrum. To 
komplikuje koordinaci sítě lo-
kálních turistických center a 
brání plnému využití potenciálu 
Krkonoš. 
Město Vrchlabí, s přihlédnutím 
k poloze v centru Krkonoš, má 
vysoké předpoklady regionální 
turistické informační centrum 
na svém území zřídit. Tento 
návrh projednají kompetentní 
orgány města během listopa-
du. Od 1. dubna 2008 by měla 
nová příspěvková organizace 
začít plně fungovat.  
zatím ve stávajících prostorách 
infocentra (v přízemí MěÚ na 
náměstí). Svazek měst a obcí 
Krkonoše bude garantem po-

skytovaných informací z celé-
ho pohoří, včetně polské stra-
ny.  
V plánu je rekonstrukce rene-
sanční budovy, do které se 
městské a regionální informač-
ní centrum přestěhuje. Dům 
č.p. 210 z roku 1591 v centru 
města na Náměstí Míru u kos-
tela je znám jako tzv. „stará 
radnice“. Patří mezi nejstarší 
stavební památky města. Po 
roce 1737 se z budovy stal 
běžný měšťanský dům. V sou-
časné době je prázdný. Objekt 
je od roku 1958 zapsán do 
státního seznamu kulturních 
památek. Přízemní část je 
zděná, roubené patro podpírají 
4 pískovcové sloupy s hlavice-
mi tesanými do jónského tvaru. 
Zvláštností domu je, že je do 

ulice obrácen podloubím při 
podélné straně. 
Obnovené prostory budou 
otevřeny pro veřejné a kulturní 
dění. Poslouží obyvatelům 
města, návštěvníkům regionu, 
okolním obcím a široké veřej-
nosti, s cílem podpořit rozvoj 
turismu v Krkonoších. V nově 
zrekonstruované budově 
vznikne nejen zázemí pro regi-
onální organizaci cestovního 
ruchu. V plánu je vyčlenit 
prostor pro expozici varhanář-
ství. Bude prezentovat boha-
tou historii významné varha-
nářské dílny rodu Tauchmanů. 
Informace, zabývající se pro-
blematikou vrchlabského var-
hanářství, budou zpracovány 
na tabulích společně s fotodo-
kumentací dosud existujících 

nástrojů a jejich částí. K dispo-
zici bude multimediální panel, 
kde si návštěvník  prohlédne 
nástroje, případně poslechne 
zvukové ukázky vybraných 
nástrojů.  
Celkové náklady rekonstrukce 
kulturní památky, úpravy okolí, 
vybavení informačního centra, 
vybudování expozice varha-
nářství a technického zázemí 
pro regionální organizaci ces-
tovního ruchu jsou odhadnuty 
na 17 milionů korun.  
Předpokládaná doba realizace 
celého projektu je podzim roku 
2009. Zásadní je zda město 
Vrchlabí uspěje s žádostí o 
finanční podporu z Evropské 
unie. Měla by pokrýt 92,5 % 
nákladů.  

Zřídí regionální infocentrum ve Vrchlabí? 

Mapový soubor „Data Krkonoše 
1:50 000“ obsahuje k srpnu 2007 
aktualizované značené pěší turistic-
ké trasy, cyklotrasy, lyžařské běžec-
ké cesty, lanovky, vleky, sídla infor-
mačních center a další infrastruktu-
ru, která souvisí s cestovním ru-
chem v turistickém regionu Krkono-
še a to jak v jeho horské, tak i pod-
horské části. 
Mapové podklady, resp. data pro 
velkoplošné mapy, výřezy jednotli-
vých oblastí, apod.,  určené ke zpra-
cování propagačních a informačních 
materiálů nekomerčního charakteru  
jsou pro všechny členské obce 
Svazku měst a obcí Krkonoše, pro 
spolupracující informační centra a 
také pro přispěvovatele do Fondu 
cestovního ruchu Krkonoše k dispo-
zici zcela ZDARMA 
Podklady jsou vhodné pro potřeby 
tisku propagačních materiálů, ka-
pesních i venkovních map. 
K dispozici a k využití jsou i výřezy 
jednotlivých lokalit od Kořenova po 
Žacléř, od státních hranic až po 
Horka u Staré Paky, Hostinné a 
Trutnov.  Mapy nekončí na hrani-
cích regionu, jsou připraveny s vel-
kým přesahem. 

Mapové podklady 
pro partnery zdarma 



Venkovské noviny, LISTOPAD 2007, číslo 11 / 2007 Strá nk a  11              

 

V sobotu 20. října proběhlo v Březnici 
na okraji vojenského prostoru Brdy 
mezinárodní Setkání proti jadernému 
zbrojení a novým vojenským základ-
nám, kterého se zúčastnila více jak 
stovka delegátů ze 16 zemí a přes dvě 
stě lidí z České republiky.  
Mezi zahraničními delegáty byli například 
Kate Hudson z mezinárodní organizace 
Campaign for Nuclear Disarmament 
(Kampaň za jaderné odzbrojení, Velká 
Británie), Giorgio Schultze z kampaně 
Europe for Peace (Evropa pro mír, Itálie) 
či Bruce Gagnon z Global Network aga-
inst arms and nuclear power in space 
(Globální sít proti zbraním a jaderné síle 
ve vesmíru, USA). 
Konferenci svoji přítomností dále podpoři-
lo přes osmdesát starostů českých obcí, 
mezi nimi například starosta Trokavce 
Jan Neoral, starosta Příbrami Josef Řihák 
a starosta Jinců Josef Hála, dále delega-
ce poslanců a senátorů ČSSD a delegace 
Humanistických stran z více než desítky 
evropských zemí. Zvláštní pozdrav konfe-
renci zaslali také prezident Bolívie Evo 
Moráles, starosta Hirošimy Tadatoshi 
Akiba a starosta Londýna Ken Livingsto-
ne. 
"Jak je vidět z účasti dnešního setkání, 
téma nových vojenských základen a ja-
derných zbraní v Evropě je velmi aktuální 
a vážně je jím znepokojena řada lidí po 
celém světě včetně vrcholných politiků," 

uvedl mluvčí iniciativy Ne základnám Jan 
Tamáš. "Pro nás je to jasným signálem, 
že naše snaha zabránit umístěnístarosta 
Hirošimy Tadatoshi Akiba nové vojenské 
základny USA v ČR jde správným smě-
rem a že v této snaze nejsme sami." 
Konferenci uspořádali společně iniciativa 
Ne základnám, Liga starostů proti radaru 
a kampaň Evropa pro mír. Na přípravě 

konference společně pracovali více než 
čtvrt roku. 
"Dnešní setkání nám pomohlo posílit spo-
lupráci se zahraničními organizacemi, 
které tak jako my usilují o stažení vojen-
ských základen USA z Evropy nebo bojují 
proti jejich novému rozmístění," říká Jan 
Májíček, mluvčí Ne základnám. "Otázka 
základny USA u nás je celoevropskou 
záležitostí, takže i v opozici proti této zá-
kladně spolupracujeme lidé z celé Evro-
py." 
Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 
2006 a v současné době se jí účastní 
téměř šedesát organizací a řada význam-
ných osobností. Cílem iniciativy je nená-
silnou formou bojovat proti umístění zá-
kladny systému Národní raketové obrany 
Spojených států na území ČR. Iniciativa 
průběžně publikuje informace týkající se 
tohoto tématu na webových stránkách 
www.NeZakladnam.cz 

Martin Mevald, Europe for Peace 

Brdy hostily mezinárodní setkání proti jadernému 
zbrojení a novým vojenským základnám 

Videopozdrav účastníkům setkání zaslal i starosta Hirošimy Tadatoshi Akiba 
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Ministerstvo životního prostře-
dí (MŽP) a Státní fond životní-
ho prostředí (SFŽP) otevřely 
další oblast Operačního pro-
gramu Životní prostředí, druhé-
ho největšího operačního pro-
gramu České republiky, pro 
období 2007 – 2013. Program 
čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy 
eura, určených ze Strukturál-
ních fondů EU pro Českou 
republiku. Celkem OP ŽP na-
bízí přes 5,2 miliardy eura, tj. 
cca 150 miliard Kč. 
„Díky včasné přípravě operač-
ního programu a také díky 
stavu jednání s Evropskou 
komisí můžeme v 
tak krátkém termí-
nu po uzavření 
první vlny otevřít 
další oblasti Ope-
račního programu Životní pro-
středí,“ uvedl Martin Bursík, 
vicepremiér a ministr životního 
prostředí České republiky. 
Pro operační program Životní 
prostředí je zprostředkující 
subjekt Státní fond životního 
prostředí. Jeho ředitel Petr 
Štěpánek uvedl: „Fond je po 
stránce personální, metodické 
a softwarové plně připraven, 
což se jasně ukázalo při první 
vlně příjmu žádostí. Součástí 
příprav na OP ŽP bylo dokon-
čení vlastního informačního 
systému Benefill, příprava in-
formační a poradenské infra-
struktury pro žadatele v krajích 
a zřízení tzv. zelené linky pro 
žadatele. Nyní na Fondu plá-
nujeme protikorupční audit, 
který pomůže definovat rizika 
na v procesu administrace 
evropských peněz.“ 
V rámci první vlny příjmu žá-
dostí, která byla vyhlášena již 

29. června, přijal SFŽP od 3. 
září do 26. října 2007 téměř 
700 žádostí na více než 18 
miliard korun. Pro první výzvu 
přitom bylo připraveno přibliž-
ně 20 miliard Kč. O úspěšnosti 
svých projektů budou žadatelé 
vyrozuměni nejpozději do tří 
měsíců po ukončení příjmu 
žádostí. První výzva otevírala 
pět z celkem sedmi prioritních 
oblastí a zaměřovala se na 
ochranou vod a ovzduší, využi-
tí obnovitelných zdrojů energie 
(OZE), problematiku odpadů a 
starých ekologických zátěží a 
podporu environmentálního 

vzdělávání. Byla určena přede-
vším pro žadatele z řad nepod-
nikatelských subjektů, jako 
jsou obce, města a kraje, pří-
spěvkové organizace, obecně 
prospěšné organizace, občan-
ská sdružení nebo církve. 
 „Výsledky první vlny předčily 
naše očekávání. Vzhledem k 
počtu a kvalitě připravených 
žádostí si v tuto chvíli dovolím 
odhadnout, že prostředky ur-
čené pro první výzvu budou 
úspěšně vyčerpány a Fond 
bude moci přidělit dotace všem 
úspěšným žadatelům,“ uvedl 
Leo Steiner, náměstek Úseku 
projektové přípravy a kontroly 
SFŽP ČR. 
Druhá vlna příjmu žádostí je 
oznámena na den přesně po 
čtyřech měsících od zveřejnění 
první vlny. Pro druhou výzvu 
jsou připraveny téměř dvě mili-
ardy korun. Žádosti bude mož-

né podávat od 19. listopadu 
2007 do 31. ledna 2008. Ote-
vřena bude další, tentokrát 
šestá z celkem sedmi priorit-
ních oblastí Operačního pro-
gramu Životní prostředí, která 
se zaměřuje na zlepšování 
stavu přírody a krajiny; je urče-
na pro žadatele z řad krajů, 
měst a obcí, příspěvkových 
organizací, státních podniků a 
státních organizací, vysokých 
škol, občanských sdružení a 
obecně prospěšných organiza-
cí, právnických a fyzických 
osob – podnikatelů i nepodni-
katelů. O úspěšnosti budou 
žadatelé vyrozuměni nejpoz-
ději do tří měsíců po ukončení 
příjmu žádostí. 
Z prostředků Evropské unie 
bude v rámci druhé výzvy OP 
ŽP dotováno např. odbahňová-
ní rybníků, regenerace parků a 

lesů, budování naučných ste-
zek v chráněných územích, 
budování protipovodňové 
ochrany přírodě blízkým způ-
sobem (např. soustavy polde-
rů), budování a obnova měst-
ských lesoparků, založení a 
obnova mezí, remízků a větro-
lamů, stabilizace sesuvů půd 
apod. Do konce tohoto roku je 
plánováno zveřejnění minimál-
ně jedné další výzvy. 
Petr Valdman, náměstek Úse-
ku řízení projektů SFŽP ČR, 
dodal: „Žádosti mohou být 
podávány kromě krajských 
pracovišť Fondu i na krajská 
střediska Agentury ochrany 
přírody a krajiny (AOPK). Kro-
mě příjmu žádostí pověřil Fond 
agenturu kontrolou formální 
úplnosti a technickým a ekolo-
gickým hodnocením projektů.“  
OP ŽP přináší řadu zjednodu-
šení pro žadatele. Jde zejmé-
na o zrychlené financování 

projektů s platbami do třiceti 
dnů od předložení neuhraze-
ných faktur, rozšíření způsobi-
lých nákladů o projektovou 
dokumentaci či stavební dozor. 
Hranice projektů, které podlé-
hají schválení Evropskou ko-
misí, se u Fondu soudržnosti 
posunula z 10 na 25 milionů 
eur. To celý proces administra-
ce žádostí samozřejmě urychlí. 
Projekty v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
budou v letech 2007 až 2010 
financovány podle pravidla 
n+3. To znamená, že prostřed-
ky alokované na rok 2007 lze 
čerpat v průběhu následujících 
tří let.  
Operační program Životní pro-
středí je zaměřený na zlepšo-
vání kvality životního prostředí, 
a tím i zdraví obyvatelstva. 

Přispívá ke zlepšo-
vání stavu ovzduší, 
vody i půdy, řeší 
problematiku odpa-
dů a průmyslového 
znečištění, podporu-

je péči o krajinu, využívání 
obnovitelných zdrojů energie a 
budování infrastruktury pro 
environmentální osvětu.  
Operační program Životní pro-
středí předpokládá čerpání 
finanční podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF) a dále z prostředků 
Fondu soudržnosti (FS). Pro-
gram čerpá 18,4 % z 26,96 
miliardy eur určených ze struk-
turálních fondů EU pro Českou 
republiku. Celkem OP ŽP na-
bídne přes 5,2 miliardy eur, tj. 
cca 150 miliard Kč.  
Podrobné informace k Operač-
nímu programu Životní prostře-
dí, včetně kompletního textu 
druhé výzvy a loga ke stažení, 
najdete na www.opzp.cz. 
Řídícím orgánem pro OP ŽP je 
Ministerstvo životního prostře-
dí ČR.   

Druhá vlna příjmu žádostí do Operačního 
programu Životní prostředí zahajuje 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životní-
ho prostředí ČR (SFŽP) zveřejňují již druhou výzvu k před-
ložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. V první vlně, která byla uzavřena 26. října 
2007, přijal SFŽP téměř 700 žádostí na projekty za více než 
18 miliard korun, což je přes 90 % alokovaných prostředků.  
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Ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 se v 
Ústí nad Orlicí uskuteční 16. celostátní 
konference o územním plánování a 
stavebním řádu. 
 Konferenci pořádá Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem 
územního rozvoje. Hlavním tématem bu-
de rozvoj území, diagnóza území a rozho-
dování o změnách v území. 
Konference je určena pro veřejnou sprá-
vu, především pro pracovníky obecních, 
městských, krajských úřadů, úřadů územ-

ního plánování a stavebních úřadů, dále 
pro projektanty, urbanisty a architekty. 
Účelem je poskytnout aktuální informace 
na úseku územního plánování a stavební-
ho řádu a tím přispět ke zkvalitňování 
výkonu státní správy. Účastníci konferen-
ce budou mít možnost vzájemné výměny 
zkušeností a poznatků z oblasti územního 
plánování a stavebního řádu. 
Tradice pravidelných konferencí vychází z 
tzv. karlovarských konferencí o územním 
plánování, určených zejména pro pracov-
níky veřejné správy. Konference byly or-

ganizovány příslušným ministerstvem 
zodpovědným za územní plánování. Do r. 
1990 se konaly v Karlových Varech, po r. 
1990 byla k pořádání konferencí vybírána 
vždy jiná města se zajímavým urbanistic-
kým a architektonickým charakterem 
(např. Kroměříž, Zlín). 
Podrobnější informace budou uveřejněny 
v novém čísle časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj. Další aktuální informace 
včetně přihlášky budou začátkem září k 
nalezení na adrese www.uur.cz. 

16. celostátní konference o územním plánování 
a stavebním řádu se uskuteční v Ústí nad Orlicí 
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Centrum pro 
komunitní práci 

CpKP je nezisková orga-
nizace, která poskytuje 
služby všem zájemcům  
z veřejné správy, občan-
ských organizací a sou-
kromého sektoru přede-
vším v těchto oblastech:  
 

Účast veřejnosti a ob-
čanských organizací            
v rozvoji  obcí, měst a 
krajů. Navrhujeme a reali-
zujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním 
plánování a rozhodování.   
 

Místní udržitelný rozvoj. 
Poskytujeme konzultační 
služby při přípravě projek-
tů zaměřených na místní 
sociálně ekonomický roz-
voj při respektování princi-
pů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme            
a aktualizujeme rozvojové 
strategie mikroregionů, 
měst a krajů. Asistujeme 
při přípravě místních roz-
vojových projektů 
 

Regionální politika Ev-
ropské unie a regionální 
rozvoj ČR.  Prosazujeme 
p r incipy partne rst ví                 
a transparentního rozho-
dování v regionální politice 
Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace          
a zapojení veřejnosti a 
NNO při přípravě a využí-
vání Strukturálních fondů.  
 

Vzdělávání, podpora               
a posilování nestátních 
neziskových organizací. 
Pracujeme s dobrovolníky, 
organizujeme semináře a 
vzdělávací kurzy s cílem 
posílit neziskový sektor.   
Další informace najdete 
na www.cpkp.cz 
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V úterý 30. října skončila lhůta, 
daná zákonem o integrované 
prevenci, do které měli provo-
zovatelé zhruba 1850 průmys-
lových a zemědělských zaříze-
ní povinnost získat integrované 
povolení, nutné k jejich další 
činnosti. Platnými integrovaný-
mi povoleními dnes disponuje 
zhruba 75 % těch, kterých se 

tato povinnost týká (tj. bylo 
vydáno 1150 vydaných povole-
ní). Žádost o integrované povo-
lení podala naprostá většina 
provozovatelů. Ovšem část z 
nich tak, přesto že o této povin-
nosti věděli čtyři roky, učinila 
pozdě. O jejich integrovaných 
povolení se tedy stále vedou 
řízení na krajských úřadech. 

To se týká cca 21 % podniků. 
Malá skupina provozovatelů 
(zhruba 4 %) nepodala žádost 
o integrované povolení na kraj-
ské úřady vůbec. Provozovate-
lům hrozí za nedodržení zá-
konné povinnosti sankce až do 
výše 7 milionů korun od České 
inspekce životního prostředí či 
Krajské hygienické stanice. 

Čtvrtině podniků dosud chybí integrované povolení 


