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najdete také na

internetových stránkách
www.pardubickykraj.cz,
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v levém navigačním menu.

Zpravodaj

Pardubického kraje
evidovaný u MK ČR

pod evidenčním číslem
MK ČR E 14290

vydal Pardubický kraj,
Komenského nám. 125,

532 11 Pardubice,
IČO 070892822.
Číslo 4, ročník 5

vychází 12. prosince 2007
v Pardubicích.
Sazba a tisk

ediční středisko
Univerzity Pardubice.

Vychází 1 x za 3 měsíce,
eventuelně dle potřeby.

NEPRODEJNÉ

Vážené paní
starostky, páni
starostové obcí
Pardubického
kraje, vážené
paní ředitelky
a páni ředitelé
krajem zřizova-
ných institucí,

rok 2007 se pomalu chýlí ke své-
mu závěru. Byl to rok plný událos-
tí, úspěchů a různorodých zvratů,
ale také rok, který končí smutnou
událostí.
Dne 5. listopadu nás po dlouhé
a těžké nemoci, ve věku pouhých
43 let, opustil hejtman Pardubické-
ho kraje Michal Rabas. Odešel
nejen schopný politik, ale přede-
vším slušný člověk a čestný muž.
Pro mnohé z nás byl a je výraznou
inspirací.
S Michalem mě pojí silné osobní
zkušenosti. Když jsme si v roce
2004 vyměňovali své hejtmanské
a vicehejtmanské funkce, sám mi
řekl: „Ty jsi náš kraj s mojí pomocí
založil a já ho teď budu s Tvojí po-
mocí rozvíjet“. Nikdo jsme netušili,
jak málo prostoru k tomu Michalo-
vi osud vymezil. Přesto jsme 7 let
tvořili tandem ve vedení Pardubic-
kého kraje. Nebyl omezen jen na
práci, ale znali jsme se a vídali i ja-
ko rodiny a stali jsme se přáteli.
Byli jsme schopni korektní politic-
ké soutěže, ale následně i smyslu-
plné spolupráce pro Pardubický
kraj. Pro kraj, kde se Michal naro-
dil, žil a který měl tak rád. Byl člo-
věkem, který měl silný smysl pro
„fair play“, a to nejen ve veřejném
životě. Michal Rabas nám všem
bude velmi chybět, mnoho dobré-
ho z něj ale pokračuje…
Pokračovat musí i náš život a naše
snaha a zodpovědnost rozvíjet
Pardubický kraj. Přesně tak, jak by
si to Michal přál. Proto mi dovolte
pokračovat shrnutím všeho vý-
znamného, co nám rok 2007 při-
nesl a co nás čeká v roce 2008.
V letn ích měsíc ích prověř i la
schopnost komunikace samo-
správ a orgánů krizového řízení
ptačí chřipka. Pardubický kraj byl
prvním regionem, který tato ne-
moc postihla v uzavřených cho-
vech. Situaci jsme museli řešit bez
předchozích praktických zkuše-
ností odjinud a to nejen při zaply-
nování celých objektů chovných
hal. Hasiči, vojáci, policisté, veteri-
náři i další ale jednali profesionál-
ně a nepříjemnou situaci jsme
zvládli bez větších problémů. Jako
daň této nešťastné nemoci však
„padlo“ téměř 180 tisíc kusů drů-

beže. Státní úřady nyní naše zku-
šenosti vyhodnocují a zapracová-
vají je do aktualizovaných manuá-
lů boje s tímto virem. Bezpečnost-
ní rada kraje, které jsem v této kri-
zové situaci velel, obstála. Stejně
jako starostové a občané dotče-
ných obcí či v té době nejvíce „ex-
ponovaný“ radní kraje pro životní
prostředí a venkov Petr Šilar.
Po roce a půl se nám také podařilo
konečně zl ikvidovat nelegální
sklad chemikálií a nebezpečného
odpadu ve Chvaleticích. Odborníci
odtud odvezli více než 100 tun růz-
ných chemikálií, jedů, ale i radio-
aktivních materiálů a střelných
zbraní. Pardubický kraj se tak zba-
vil jedné časové bomby, další ale
bohužel v regionu tikají. Kromě
likvidovaných skládek v Hodoníně
či v Boru u Skutče nás čeká i likvi-
dace v Lukavicích a pravděpodob-
ně i dalších lokalitách našeho
krásného kraje.
V červenci jsem se aktivně účast-
n i l i mezi resor tn ího cv ičení
OCHRANA 2007 nařízeného mi-
nistrem vnitra. V rámci tohoto cvi-
čení byla speciálními jednotkami
zlikvidována skupina teroristů,
která zajala studenty gymnázia
v Holicích. Terorismus je pojem, se
kterým se v poslední době často
setkáváme i v našich podmínkách.
Musíme na něj být př ipraveni
a umět se s ním vypořádat. Cviče-
ní OCHRANA 2007 nám k tomu
poskytlo příležitost. Myslím, že
jsme ji využili naplno a že v přípa-
dě skutečné události tohoto typu
budeme umět reagovat. Byl bych
ale rád, kdyby zůstalo jen u teo-
rie… Pardubický kraj však také
prověřoval své schopnosti a reak-
ce v oblasti povodní. V září se totiž
uskutečnilo celorepublikové cviče-
n í VLTAVA-LABE, které mělo
v době výročí velkých povodní při-
pravit obce, města a regiony na
velkou vodu.
Pro Pardubický kraj významným
okamžikem bylo říjnové otevření
vlastního zastoupení v tzv. Čes-
kém domě v Bruselu. V těsném
sousedství se Stálým zastoupením
České republiky při Evropské unii,
Velvyslanectvím České republiky
v Belgii, agenturou CzechInvest
a několika dalšími kraji tak máme
možnost být blíže evropskému
dění, lépe se připravovat na získá-
vání potřebných finančních pro-
středků a snáze lobovat za naše
zájmy. S Evropskou unií vlastně
souvisí i další dobrá zpráva. Ro-
dinné stříbro Pardubického kraje –
pardubický pern ík – z íska lo

ochrannou známku Evropské
unie. V půlročním připomínkovém
řízení Evropská komise nepřijala
žádný podnět a tak můžeme spo-
lečně tradiční výrobek regionu
ochránit a uchovat jeho pardubic-
kou tradici.
Dobrou zprávou posledních dní je
také dopis, který jsem jako reakci
na svoji korespondenci obdržel od
ministra dopravy Aleše Řebíčka.
Přislíbil v něm uvolnění částky 50 –
100 mil. Kč na přípravu výstavby
rychlostní silnice R35 už v roce
2008! Pardubický kraj teď musí
nejpozději v prvním čtvrtletí roku
2008 definitivně stabilizovat tuto
klíčovou komunikaci v územním
plánu. Věřím, že krajští zastupitelé
k tomu přistoupí zodpovědně
a stavba R35 se bude moci rozjet
naplno.
Abychom se však jen nechválili,
musím vzpomenout i „krajské ne-
duhy“. Stále se nám nedaří přilá-
kat dost turistů do našeho regio-
nu. Díky portálu www.vychodni-ce-
chy.info sice návštěvnost v kraji
vzrostla, není však na takové úrov-
ni, jak bychom si představovali.
Chceme proto od roku 2008 změ-
nit strategii propagace, omezit
účast na veletrzích cestovního ru-
chu a zapojit nové, moderní meto-
dy prezentace. Novinkou je i za-
ložení marketingové organizace,
která se bude o propagaci bude
starat „z venku“ a s novým pohle-
dem.
Se stejným odhodláním chceme
v roce 2008 také bojovat za další
zlepšování dopravní infrastruktury,
rozvoj pardubického mezinárodní-
ho letiště, dosplavění Labe do Par-
dubic, pokračování modernizace
železničních tratí v kraji i za dokon-
čení reforem a ustavení plnohod-
notné krajské justice v Pardubic-
kém kraji.
Vážené paní starostky, páni sta-
rostové, vážené paní ředitelky
a páni ředitelé,
plánů máme všichni hodně. Přej-
me si navzájem, aby nám rok 2008
nabíd l podmínky pro je j ich
splnění. Všem Vám přeji klidné
prožití vánočních svátků a do no-
vého roku mnoho štěstí, radosti,
úspěchů a především zdraví.

● Ing. Roman Línek
vicehejtman Pardubického kraje
roman.linek@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 118
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Dne 6. 11. 2007 nabyl mandát zastupitele Pardubického kra-
je Ing. Jaromír Vacek (ODS).

Rada Pardubického kraje projednala a schválila následující
termíny pro řádná jednání samosprávy Pardubického kraje
v 1. pololetí 2008:
Zasedání Rady Pardubického kraje:
10. 1., 24. 1., 5. 2., 28. 2., 13. 3., 1. 4., 24. 4., 15. 5., 3. 6., 28. 6.

Zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje:
21. 2., 17. 4., 19. 6.

● JUDr. Miroslav Mocek
vedoucí odboru organizačního a právního
miroslav.mocek@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 125

Pro rok 2008 vyhlásil Pardubický
kraj dva grantové programy za-
měřené na podporu projektů
v oblasti cestovního ruchu.
V rámci programu „Podpora re-
alizace marketingových aktivit
v oblasti cestovního ruchu
v Pardubickém kraji“ budou
podpořeny aktivity obcí, podni-
katelů a dalších subjektů zamě-
řené na propagaci turistických
oblastí a významných atraktivit
cestovního ruchu na území Par-
dubického kraje a související
marketingové činnosti. Termín
pro příjem žádostí je stanoven
od 28. 1. 2008 do 8. 2. 2008 do
12:00 hodin.
Program „Podpora budování in-
frastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji“ je zamě-
řen na rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu na území Pardu-
bického kraje. Podporu je možné

získat na značení pro turisty a cyk-
loturisty, zařízení zlepšující stav
lyžařských běžeckých tratí, tábo-
řiště, kempy, koupaliště, rozhled-
ny atd. Termín pro příjem žádostí
je stanoven od 18. 2. 2008 do
29. 2. 2008 do 12:00 hodin.
Další informace o obou granto-
vých programech získáte na in-
ternetových stránkách www.par-
dubickykraj.cz – sekce Grantové
programy nebo na oddělení ces-
tovního ruchu a neziskového
sektoru Pardubického kraje
(kontaktní osobou je Mgr. Jaro-
slava Bednářová,
tel. 466 026 320,
e-mai l jaros lava.bednaro-
va@pardubickykraj.cz).
● Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje
pavel.kalivoda@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 301

Pardubický kraj tak jako v pře-
dešlých letech vyhlásil granto-
vé programy pro oblast regio-
nálního rozvoje a územního
plánování pro rok 2008.
V rámci programu „Podpora
pořízení územně plánovacích
dokumentací v roce 2008“
mohou o dotaci žádat obce
s počtem obyvatel do 3 000
včetně. Termín pro př í jem
žádostí je stanoven od 7. 1.
2008 do 8. 2. 2008 do 12.00 ho-
din.
Kontaktní osoby jsou:
● Ing. Zdena Loumanová,

nám. Republiky 12, Pardubice,
budova ÚZSVM,
kancelář č. dv. 304,
tel. 466 026 305,
e-mai l : zdena. loumano-
va@pardubickykraj.cz

● Ing. Iva Štveráková,
nám. Republiky 12, Pardubice,
budova ÚZSVM,
kancelář č. dv. 303,
tel. 466 026 312,
e-mail: iva.stverakova@par-
dubickykraj.cz

U programu „Podpora realiza-
ce rozvojových projektů obcí
v problémových mikroregio-
nech Pardubického kraje“
mohou být žadateli obce, svaz-
ky obcí a právnické osoby,
v nichž mají obce výrazně ma-
joritní vlastnický podíl (mini-
málně 2/3), přičemž umístění
projektu je omezena na území
obcí Pardubického kraje spa-
dajících do vymezených regio-

nů pro soustředěnou podporu
ze strany kraje v rámci Progra-
mu rozvoje Pardubického kra-
je. Termín pro příjem žádostí je
stanoven od 18. 2. 2008 do
5. 3. 2008 do 12.00 hodin.
Kontaktní osoby jsou:
● Mgr. Miroslav Smejkal,

nám. Republiky 12, Pardubice,
budova ÚZSVM,
kancelář č. dv. 316,
tel. 466 026 306,
e-mai l : miros lav.smej-
kal@pardubickykraj.cz

● Ing. Petr Bořek,
nám. Republiky 12, Pardubice,
budova ÚZSVM,
kancelář č. dv. 315,
te l . 466 026 322, e-mai l :
petr.borek@pardubickykraj.cz

Veškeré informace k uvede-
ným grantovým programům
včetně formulářů žádostí a pří-
loh jsou k dispozici na webové
stránce Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz – od-
kaz Grantové programy,
pododkaz Probíhající grantové
programy, pododkaz Grantové
programy v oblasti územního
plánování, cestovního ruchu
a regionálního rozvoje pro rok
2008. Žádosti o grant lze podat
na příslušném formuláři pouze
osobně u výše uvedených pra-
covníků krajského úřadu.
● Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje
pavel.kalivoda@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 301

Ke dni 1. listopadu 2007 vyhlá-
sila Rada Pardubického kraje
grantový program s názvem
„Podpora rozvoje zahranič-
ních vztahů Pardubického
kraje na rok 2008 s důrazem
na spolupráci s partnerskými
regiony“. Cílem tohoto progra-
mu je podpora širšího zapojení
občanů a subjektů se sídlem
v Pardubickém kraji do usku-
tečňování konkrétních projektů

a akcí prioritně v oblasti spolu-
práce s partnerskými regiony v
zahraničí a dále podpořit rozvoj
již existujících vztahů s dalšími
zahraničními partnery.
Partnerské regiony
Pardubického kraje
v zahraničí:
● Region Centre – Francie

(www.regioncentre.fr)
● Dolnoslezské vojvodství –

Polsko (www.umwd.pl)

● Prešovský samosprávný kraj
– Slovensko (www.vucpo.sk)

● Vládní kraj Tübingen, okres
Reutlingen ve spolkové zemi
Badensko-Württembersko-
Německo
(www.rp.baden-wuerttem-
berg.de/tuebingen,
www.kreis-reutlingen.de),

● Abruzzo – Itálie
(www.regione.abruzzo.it)

Témata projektů:
1. navázání (posílení) vzájem-

ných vědeckých, školských,
společenských, kulturních,
vzdělávacích a sportovních
kontaktů a dále kontaktů
v oblasti sociální a zdravotní
péče

2. navázání (posílení) vzájem-
ných kontaktů v oblasti cho-
vu koní
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Povinnost k zajištění schůd-
nosti přilehlého chodníku,
zejména ve vztahu ke sněhu
a náledí, je v ČR od roku 1997
předmětem sporů a různých
výkladů, pokud jde o jej í
oprávněnost a rozsah. Vysky-
tuje se např. názor, že tuto
povinnost zavedla poprvé
protektorátní vláda a jde o po-
zůstatek totalitních poměrů
a socialismu. Oproti tomu
podle důvodové zprávy k ná-
vrhu zákona o pozemních ko-
munikacích však např.
v Praze podobná povinnost
platí nejméně od roku 1838.
Současně platný zákon o po-
zemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. v § 9 odst. 4 ve
spojení s § 46 odst. 2 zmoc-
ňuje Ministerstvo dopravy ČR
k vydání prováděcího před-
pisu, který vymezí podrob-
nosti k péči vlastníka o dálnici,
silnici nebo místní komuni-
kaci. V § 27 odst. 7 pak zmoc-
ňuje obce, aby stanovily naří-
zením rozsah, způsob a lhůty
odstraňování závad ve schůd-
nosti místních komunikací
a průjezdních úseků silnic.
Zákon nyní neukládá přímo
a výslovně ani vlastníkovi ko-
munikace, ani vlastníkovi při-
lehlých nemovi tost í , aby
schůdnost nebo sjízdnost za-
jišťovali. Povinnost vlastníka
komunikace pečovat o komu-
nikaci je odvozována pouze
nepřímo ze zmocnění minis-
terstva vymezit podrobnosti
k péči. Povinnost vlastníka

přilehlé nemovitosti je odvo-
zována rovněž nepřímo z od-
povědnosti za škodu, která je
stanovena v § 27 odst. 4 (viz
dále nález Ústavního soudu).
Pro názornost citujeme část
§ 27 zákona o pozemních ko-
munikacích:
„(3) Vlastník místní komuni-
kace odpovídá s výjimkou pří-
padů uvedených v odstavci 4
za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti místní
komunikace nebo průjezdního
úseku si ln ice, pokud ne-
prokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu od-
stranit, u závady způsobené
povětrnostními situacemi a je-
jich důsledky takovou závadu
zmírnit, ani na ni předepsaným
způsobem upozornit.
(4) Vlastník nemovitosti, která
v zastavěném území obce hra-
ničí se silnicí nebo s místní ko-
munikací, odpovídá za škody,
jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti na přilehlém chod-
níku, která vznikla znečiště-
ním, náledím nebo sněhem,
pokud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit; u závady
způsobené povětrnostními si-
tuacemi a jejich důsledky ta-
kovou závadu zmírnit.“
Ústavní soud v případě města
Louny dne 3. ledna 2007 roz-
hodl, že ze stanovení odpo-
vědnosti vyplývá i povinnost,

Na aktuální téma:
K povinnosti zajistit schůdnost chodníku

3. podpora při realizaci progra-
mů EU

4. navázání (posílení) vzájem-
ných kontaktů v oblasti kri-
zových si tuací , požární
ochrany a hasičských sborů

Okruh žadatelů:
Fyzické osoby, které jsou ob-
čany Pardubického kraje (dle
§ 12 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích) a právnické osoby se

sídlem v Pardubickém kraji
včetně organizací zřizovaných
Pardubickým krajem. V přípa-
dě organizací zřizovaných ob-
cemi žádá za tyto a smlouvu
s Pardubickým krajem uzavírá
obec.
Způsob a místo podání
žádosti:
Žádosti lze podat pouze na
schváleném formuláři, který je
uveřejněn na webových strán-
kách kraje:

a) doporučeně poštou na adre-
su Pardubický kraj, kancelář
hejtmana,
Radka Vodičková,
Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice
(tel: 466 026 123)

b) osobně doručit na podatel-
nu Krajského úřadu Pardu-
bického kraje (č. dveří 114)
nebo do tiskového oddělení
kanceláře hejtmana (č. dveří
201), Krajský úřad Pardubic-
kého kraje, Komenského

náměstí 125,
532 11 Pardubice

Termín pro podávání žádostí:
do 31. 1. 2008 (včetně)
Další podrobné informace
o uvedeném grantovém progra-
mu a podmínkách jeho realiza-
ce jsou uvedeny na interneto-
vých stránkách Pardubického
kraje (www.pardubickykraj.cz)
● Ing. Irena Lněničková
vedoucí kanceláře hejtmana
irena.lnenickova@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 245

Rada Pardubického kraje dne
18. ledna 2007 schválila „Pra-
vidla pro poskytování nein-
vestičních dotací z rozpočtu
Pardubického kraje pro začí-
nající včelaře v roce 2007“. Ve
vyhlášeném termínu do 30.
března 2007 se sešly 93
žádosti začínajících včelařů.
Výběrová komise vyřadila
5 žádostí, které nesplňovaly
podmínky zadání a vybrala ze
87 žádostí 40 žadatelů.
Rada Pardubického kraje vy-
braným žadatelům schválila
finanční podporu ve výši do
15 000,- Kč. Se všemi vybra-
nými žadateli byly uzavřeny
smlouvy o poskytnutí finanč-
ních prostředků. Do 30. září
2007 předložilo 39 žadatelů
vyúčtovaní a bylo jim celkově
vyplaceno 552 113,50 Kč.
Vzhledem k biologickému
a sezónnímu charakteru vče-
laření nelze stanovit náhrad-
níka.
Poskytnutá finanční podpora
zpomalila pokles počtu vče-
lařů a včelstev v rámci Pardu-
bického kraje. Konkrétní vý-
sledky se však projeví až za
několik let. Díky informova-
nosti základních organizací
Českého svazu včelařů byl
o finanční podporu pro začí-
nající včelaře velký zájem,
který se projevil i velkým po-
čtem neuspokojených zá-
jemců.

Proto také Rada Pardubic-
kého kraje dne 15. října 2007
schválila podporu pro začína-
jící včelaře i pro rok 2008, a to
ve formě grantového pro-
gramu – „Podpora začínají-
cích včelařů v Pardubickém
kraji pro rok 2008“. Program
počítá s podporou do 15 tis.
Kč pro jednoho žadatele na
pořízení 3 včelstev, 3 úlů
a včelařských pomůcek a po-
t řeb. Od žadatele se
požaduje následně včelaření
nejméně po dobu 3 let.
Lze předpokládat uspokojení
40 začínajících včelařů, tak
jako v roce 2007. Pardubický
kraj předpokládá, že se bude
jednat o dlouhodobý pro-
gram a bude se každoročně
opakovat.
Podmínky grantového pro-
gramu včetně žádosti o tento
grant jsou umístěny na inter-
netových stránkách Pardu-
bického kraje www.pardubic-
kykraj.cz nebo jsou dostupné
přímo na odboru životního
prostředí a zemědělství kraj-
ského úřadu.
Žádosti o poskytnutí grantu
pro začínajícího včelaře, či
včelařku, jsou přijímány do
29. února 2008 do 12:00 ho-
din.
● Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru životního pro-
středí a zamědělství
josef.hejduk @pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 350
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a tedy majitelé přilehlých ne-
movi tost í maj í pov innost
schůdnost zajistit. V odůvod-
nění nálezu se píše: „Jestliže
tedy zákon o pozemních ko-
munikacích popsaným způso-
bem založil odpovědnost urči-
tých (definovaných) subjektů,
pla t í , (…) že t ím vymezi l
prostor pro jim korespondující
povinnosti, které jsou identifi-
kovatelné nejen z povahy
a obsahu této odpovědnosti,
nýbrž i ze samotného znění
výše citovaného § 27 odst. 4
zákona o pozemních komuni-
kacích (totiž odstranit závady
ve schůdnosti, … které vznikly
znečištěním, náledím nebo
sněhem). (…) Uvádí-li § 27
odst. 7 zákona o pozemních
komunikacích, že „obec sta-
noví nařízením rozsah, způ-
sob a lhůty odstraňování zá-
vad ve schůdnosti místních
komunikací a průjezdních
úseků silnic“, nelze to pocho-
pit jinak, než že jde o „rozsah,
způsob a lhůty“ ku splnění
povinnosti „odstraňování zá-
vad“ těmi, s nimiž § 27 odst. 4
téhož zákona spojuje odpo-
vědnost za škody vzniklé tím,
že by tyto závady odstraněny
nebyly.“
Odpovědnost majitele při-
lehlé nemovitosti za škody je
omezena podmínkou: „po-
kud neprokáže, že nebylo
v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit; u závady
způsobené povětrnostními si-
tuacemi a jejich důsledky ta-
kovou závadu zmírnit.“
Zákon však neřeší, nakolik
mohou být „meze možností“
na úkor vlastních zájmů vlast-
níka nemovitosti – tedy zda
by v „mezích možností“ bylo,
že se vlastník např ík lad
zřekne svého zaměstnání,
vzdá zimní dovolené, volného
času nebo spánku nebo že
schůdnost zajistí objednáním
u jiné osoby (například svého
zaměstnance nebo dodava-
tele) a za toto utratí své fi-
nance. Tato otázka – tzv. kon-
fliktu zájmů bude zřejmě vý-

kladově sjednocována až judi-
katurou soudů.
Veřejný ochránce práv se ve
vztahu k této problematice vy-
jádřil v tom smyslu, že by bylo
žádoucí přijetí jednoznačné
zákonné úpravy práv a povin-
ností. Zároveň upozornil, že
se ustanovení v rozporu s lo-
gikou věci nevztahuje na ve-
řejně přístupné účelové ko-
munikace.
Ústavně-právní výbor Senátu
Parlamentu ČR dne 28. srpna
2007 podal Senátu návrh na
změnu Zákona o pozemních
komunikacích, podle které by
za škody vzniklé závadami ve
schůdnosti odpovídal vlastník
komunikace, tedy na vypuš-
tění výjimky uvedené v § 27
odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.
Návrh za ústavně-právní vý-
bor podal předseda výboru
a senátor Jaroslav Kubera. Při
projednání dne 20. září 2007
přikázal Senát tento návrh
k projednání dalším dvěma
senátním výborům.
O dalším vývoji situace v této
věci budeme informovat .
V současné době pak v sou-
vislosti s nařízeními zasíla-
nými Krajskému úřadu Pardu-
bického kraje upozorňujeme,
že v těchto nelze upravovat
jiné otázky, než ty, k nimž se
vztahuje zákonné zmocnění,
které zmocňuje obce k tomu,
aby stanovily nařízením roz-
sah, způsob a lhůty odstraňo-
vání závad ve schůdnosti
místních komunikací a prů-
jezdních úseků silnic. S ohle-
dem na výše uvedené pak do-
poručujeme pečlivě zvažovat
účelnost stanovovaných ná-
roků (např. časových lhůt
k odklízení sněhu) v naříze-
ních, která za tímto účelem vy-
dáváte. Současně upozorňu-
jeme, že povinnosti těmito na-
řízeními stanovené se vztahují
i na obce samé, pokud jsou
vlastníky k chodníku přiléhají-
cích nemovitostí.
● JUDr. Miroslav Mocek
vedoucí odboru organizačního
a právního
miroslav.mocek@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 125

Pardubický kraj podporuje roz-
voj neziskového sektoru od
roku 2002, a to zejména vyhla-
šováním grantů pro široké
spektrum činností nestátních
neziskových organizací. Kromě
toho kraj podporuje také pro-
jekty specifické, propojující čin-
nost neziskovek po oborové či
územní linii. Od roku 2005 kraj
finančně přispívá na rozvoj sítě
občanských poraden v kraji.
Co tyto organizace občanům
nabízejí a kde je možné se s je-
jich službami setkat?
V Pardubickém kraji působí ob-
čanské poradny v šesti měs-
tech – v Pardubicích, Chrudimi,
Poličce, Litomyšli, Ústí nad Or-
licí a Letohradě. Tyto poradny
poskytují odborné sociální po-
radenství v souladu se záko-
nem č. 108/2006 Sb. Navštěvu-
jí je občané, kteří potřebují
radu či aktivní řešení problémů
v celé škále složitých životních
situací. Může jít nejen o majet-
koprávní a mezilidské vztahy,
otázky bydlení , občanské
soudní řízení, nemocenské
a důchodové pojištění, ale i o
odborné sociální poradenství
týkající se rozvodových otázek
(společné jmění manželů,
výživné apod.). Na občanskou
poradnu se může občan obrátit
i v případě, když se dostane do
problémů se svým zaměstna-
vatelem. Poradny se orientují
také v problematice ochrany
spotřebi te le č i v systému

poskytování sociálních dávek.
Doslova raketový nástup
dotazů zaznamenaly v souvis-
losti se zvyšujícím se počtem
dlužníků nebankovní sféry.
V současné době občanské
poradny působí v 56 ti městech
všech krajů České republiky.
Pokud se občan zajímá o spek-
trum poskytovaných služeb,
o kontakt na konkrétní poradnu
a její provozní dobu, nalezne
tyto informace na webových
stránkách Asociace občan-
ských poraden:
www.obcanskeporadny.cz
Systém občanského poraden-
ství byl převzat z Velké Britanie,
kde síť občanských poraden
úspěšně funguje více než 60
let. V České republice jsou tyto
poradny soustředěny v Asocia-
ci občanských poraden, která
poskytuje poradnám v krajích
odborné a metodické zázemí,
účast ve společných projek-
tech i v systému školení a hod-
nocení. Občanskou poradnu,
která má zájem o přidružení do
této sítě, může provozovat pou-
ze nestátní nezisková organiza-
ce. Je nutné ještě dodat, že
systém občanského poraden-
ství je založen na principech
bezplatnost i , nezávis lost i ,
diskrétnosti a nestrannosti.
● Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje
pavel.kalivoda@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 301

Pardubický kraj otevřel dne
11. října 2007 své zastoupení
při Evropské unii v Bruselu. Zří-
zení oficiálního Zastoupení
Pardubického kraje v Bruselu
je logickým vyústěním dlouho-
dobých aktivit Pardubického
kraje, které úzce souvisí s ev-
ropskými aktivitami Pardubic-
kého kraje v České republice
a v zahraničí, zejména v ze-
mích EU. Kancelář krajského
zastoupení sídl í v Českém
domě, který společně sdílí osm
krajů z České republiky, Czech
Tourism, Czech Invest či za-

stoupení ČR. Hlavními činnost-
mi zastoupení bude získávání
informací z evropských institu-
cí, vyhledávání příležitostí pro
Pardubický kraj a podporování
jeho iniciativ. Má pomoci také
k lepšímu přístupu k progra-
mům finanční pomoci EU a pro-
pagovat kraj v evropských insti-
tucích. Velmi důležitou rol i
bude také hrát při přípravě
českého předsednictví v Radě
EU v 1. pololetí roku 2009.
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Pracoviště zastoupení spadá
organizačně do odboru strate-
gického rozvoje kraje, připoju-
jeme kontaktní údaje:

Ing. Radek Václavík, MSc,
vedoucí zastoupení
Český dům, 60, rue du Trone,
B-1050 Brussels
Telefon: +32 (0) 2 2139 530
Fax: +32 (0) 2 2139 531

GSM (CZ): +420 724 652 022
GSM (BE): +32 473 139 526
e-mail: radek.vaclavik@pardu-
bickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz

http://www.pardubickykraj.cz/
data2/dep_41/trone.gif
● Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje
pavel.kalivoda@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 301

Schválením tzv. Národního stra-
tegického referenčního rámce
Evropskou komisí v červenci le-
tošního roku se otevřela cesta
k vyjednávání podmínek jednotli-
vých operačních programů (OP).
Po schválení operačních progra-
mů bude možno zahájit čerpání
prostředků z evropských fondů
v celkovém objemu přesahujícím
700 miliard korun v nastávajícím
sedmiletém období. V polovině
října schválila Evropská komise
OP Lidské zdroje a zaměstna-
nost, OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost a OP Praha
Adaptabilita. Po věcné stránce
jsou uzavřena vyjednávání pro
Regionální operační programy
(ROP), jejich schválení proběhne
začátkem prosince. Příspěvek
obsahuje v další části některé
důležité informace a kontaktní
údaje k některým programům,
které mají největší význam pro
uplatnění investičních projektů
měst a obcí a jimi zřizovaných or-
ganizací.

Regionální operační program
regionu soudržnosti
Severovýchod
V rámci tohoto programu bude
v sedmiletém období rozděleno
téměř 20 miliard korun na rozvo-
jové projekty žadatelů z území
Pardubického, L ibereckého
a Královéhradeckého kraje. Ak-
tuálně probíhá příprava vyhláše-
ní výzvy pro oblasti 2.2 Rozvoj
měst, 2.3 Rozvoj venkova, 3.1
a 3.2 Infrastruktura a marketing
cestovního ruchu cca od 17. 12.
2007 s předběžným termínem
uzávěrky 28. 3. 2008. U projektů
nespadajících do režimu veřejné
podpory bude typická skladba fi-
nancování 85% ERDF, 7,5% stát-
ní rozpočet a jen 7,5% rozpočet
žadatele. Veškeré dokumenty
k programu lze nalézt na webu
www.rada-severovychod.cz, pří-
jem žádostí a konzultace pro

žadatele z Pardubického kraje
zajišťuje kontaktní místo:

Úřad Regionální rady Regionu
soudržnosti Severovýchod
Územní odbor realizace
programu – Pardubice
Sukova třída 1556,
PSČ 532 33 Pardubice
Ing. Ivana Víšková
e-mail: i.viskova@rada-severo-
vychod.cz
tel.: 467 000 406, 774 000 514

Operační program Životní
prostředí
Program má vlastní webové
stránky (www.opzp.cz), admin-
straci programu provádí Státní
fond ž ivo tn ího prost řed í -
www.sfzp.cz.
Dne 26. 10. 2007 byla ukončena
1. výzva pro 5 ze 7 prioritních os
tohoto programu (priority 1- 4 a 7).
Od 19. 11. 2007 do 31. 1. 2008 lze
podávat žádosti pro prioritní osu 6
(Zlepšování stavu přírody a kraji-
ny). Zatím nebyla vyhlášena pou-
ze priorita 5 Omezování průmyslo-
vého znečištění a snižování envi-
ronmentálních rizik.
Kontakty:
Státní fond životního prostředí
Mgr. Martin Kubica
vedoucí odboru příjmu žádostí
a KP
Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov
tel.: 267 994 515
e-mail: martin.kubica@sfzp.cz

Krajské pracoviště SFŽP
– Pardubický kraj
Ing. Drahomír Rychecký
Štrossova 44,
530 03 Pardubice
tel.: 466 687 157,
mobil 723 545 617
e-mail: drychecky@sfzp.cz

Program rozvoje venkova
2007 – 2013
Program byl schválen Evropskou
komisí j iž v květnu 2007. Ve
dnech 5. 11. – 26. 11. 2007 pro-
běhla výzva pro předkládání pro-

jektů pro opatření osy I – Zlepše-
ní konkurenceschopnosti země-
dělství a lesnictví a III – Kvalita
života ve venkovských oblastech
a diverzifikace hospodářství ven-
kova. Dále byla vyhlášena výzva
pro příjem žádostí v rámci osy IV
LEADER. Žadatelé v rámci opat-
ření IV.1.1, tzn. místní akční sku-
piny (MAS) předkládající svůj
Strategický plán LEADER, mo-
hou podávat žádosti od 19. listo-
padu do 21. prosince, a to pouze
na Centrálním pracovišti SZIF, Ve
Smečkách 33, Praha 1, oddělení
metodiky osy IV PRV. Předpoklá-
daný objem finanční podpory činí
zhruba 718 mil. Kč pro vybraných
48 MAS na období 2007 – 2013.
Všechny dokumenty jsou k dis-
pozici na www.mze.cz (včetně
prováděcích předpisů), obdobně
na www.szif.cz.
Kontakty:
Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Alena Kubů
vedoucí oddělení Strategie a pu-
blicity EAFRD
Odbor Řídící orgán EAFRD
Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1
tel.: 221 812 774
e-mail: alena.kubu@mze.cz

SZIF Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810,
500 02 Hradec Králové,
tel.: 495 070 300

Program přeshraniční
spolupráce ČR – Polsko
2007 – 2013
Projekty předkládané do tohoto
programu musí mít přeshraniční
dopad a partnera z druhé strany
hranice. V současné době se do-
končuje prováděcí dokument a
probíhá vyjednávání s Evrop-
skou komisí. Vyhlášení 1. výzvy
se předpokládá od 1. 1. 2008 do
cca 15. 3. 2008. Pardubický kraj
zde funguje jako kontaktní místo
pro žadatele.
Kontakty:
Centrum pro regionální
rozvoj ČR

Společný technický sekretariát
Jeremenkova 40B,
779 00 Olomouc
Ludmila Navrátilová – vedoucí
JTS
e-mail: navratilova@crr.cz
tel.: 587 337 710
fax: 587 337 717
tel.: 466 026 385

Krajský úřad Pardubického
kraje
odbor strategického rozvoje
RNDr. Michala Vavřínová
e-mail: michala.vavrinova@
pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 339
Ing. Michaela Hrdličková
e-mai l : michae la .hrd l icko-
va@pardubickykraj.cz

Při přípravě konkrétních projektů
je nutné vycházet z informací uve-
dených kontaktních míst a oficiál-
ních webových stránek progra-
mů. Pro rámcový přehled uplat-
nění projektů lze využít také znění
operačních programů umístě-
ných na webu Pardubického kra-
je (www.pardubickykraj.cz, odkaz
Fondy EU). Tento informační
zdroj má výhodu přehledného
umístění textu všech programů
na jednom místě, záměrně však
neobsahuje podrobné příručky
a formuláře pro žadatele.
Kromě elektronických dokumen-
tů mohou poskytnout základní
informace o zaměření a možnos-
tech jednotlivých operačních
programů pracovníci krajského
úřadu, jmenovitě Mgr. Miroslav
Smejka l ( te l . : 466 026 306,
e-mail: miroslav.smejkal@pardu-
bickykraj.cz), Mgr. Lucie Moučko-
vá (tel: 466 026 336, e-mail: lu-
cie.mouckova@pardubickykraj.cz)
z oddělení regionálního rozvoje
nebo přímo vedoucí odboru.
● Ing. Pavel Kalivoda
vedoucí odboru strategického
rozvoje kraje
pavel.kalivoda@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 301

Čerpání prostředků z evropských fondů 2007 – 2013 zahájeno
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S druhým programovacím ob-
dobím 2007 – 2013 se stala ak-
tuální možnost čerpat finanční
prostředky na podporu realiza-
ce některých typů projektů ze
strukturálních fondů v oblasti
školství a vzdělávání. Na tuto
oblast je zaměřen Operační
program Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost , k te rý
umožňuje v letech 2007 – 2013
čerpat neinvestiční finanční pro-
středky z Evropského sociálního
fondu v oblasti rozvoje lidských
zdrojů prostřednictvím vzdělává-
ní ve všech formách s důrazem
na komplexní systém celoživotní-
ho učení, utváření prostředí pro
výzkumné, vývojové a inovační
aktivity a stimulace spolupráce
participujících subjektů.
Pro prioritní osu 1 a pro oblast
podpory 3.2 bude Pardubický
kraj vykonávat roli Zprostřed-
kujícího subjektu, což mimo
jiné obnáší poskytování aktuál-
ních informací pro potenciální
žadatele, vyhlašování výzev,
přijímání a administrování pro-
jektů. První výzvy pro předklá-
dání projektů budou vyhlášeny
v roce 2008 a budou určeny
pro rozvoj počátečního a další-
ho vzdělávání v těchto oblas-
tech podpory.

a) počáteční vzdělávání
Prioritní osa 1 – Počáteční
vzdělávání klade důraz na za-
jištění kvality ve vzdělávání, re-
spektování rovného přístupu,
podporu klíčových kompeten-
cí, zajištění kvality vzdělávání
pedagogických pracovníků
a zohlednění individuálního ta-
lentu každého jednotlivce tak,
aby se zvýšila uplatnitelnost
absolventů škol na trhu práce
a zároveň bylo dosaženo pozi-

t ivn ího př ís tupu k dalš ímu
vzdělávání.
V prioritní ose 1 jsou formulo-
vány tři oblasti podpory:
– Zvyšování kvality ve vzdělá-

vání
– Rovné příležitosti dětí a žáků

včetně dětí a žáků se speci-
fickými vzdělávacími potře-
bami

– Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení

b) další vzdělávání
Prioritní osa 3 – Další vzdělá-
vání je zaměřena na posílení
pozice dalšího vzdělávání smě-
řující k rozvoji možností profes-
ního růstu, zvyšování a rozšiřo-
vání kvalifikace a adaptability
V prioritní ose 3 je formulována
tato oblast podpory:
3.2 Podpora nabídky dalšího
vzdělávání

Projekty budou financovány
formou zálohových plateb, při-
čemž 75% nákladů bude hra-
zeno z Evropského sociálního
fondu, zbývajících 25% bude
hrazeno ze státního rozpočtu
ČR. Minimální výše podpory
projektů ve všech oblastech je
400 000,- Kč, maximální hrani-
ce bude určena ve výzvě. Pro-
jekt má nárok na podporu pou-
ze v případě, že jeho cílové
skupiny, žadatel a realizované
aktivity budou v souladu s pra-
vidly pro OP VK. Plné znění
Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost
včetně dalších příruček nalezne-
te na stránkách Pardubického
kraje, (www.pardubickykraj.cz)
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz)
a na stránkách Evropského so-
ciálního fondu (www.esfcr.cz).
Prostředky k investicím do
infrastruktury v oblasti škol-

ství lze získat z Regionálního
operačního programu Severo-
východ.
Prioritní osa 2: Rozvoj měst-
ských a venkovských oblastí
Prioritní osa 2 je zaměřena na
snížení územních rozdílů mezi
městskými a venkovskými ob-
lastmi regionu Severovýchod,
a to zejména v oblasti kvality
života, lidských zdrojů, občan-
ské inf rast ruktury a trva le
udržitelného rozvoje.
V rámci prioritní osy 2 je pod-
pora zaměřena na:
– rekonstrukce, modernizace

a investice do vybavení a zaří-
zení základních (včetně spe-
ciálních), středních a vyšších
odborných škol podmiňující
zavádění nových vzděláva-
cích programů nebo alterna-
tivních forem vzdělávání;

– investice do výstavby, rekon-
strukce, modernizace a do
vybavení a zařízení souvisejí-
cí s rozvojem dalšího vzdělá-
vání, zejména propojeného
se sítí středních škol;

– výstavbu a modernizaci in-
frastruktury pro volnočasové
aktivity podmiňující zvyšová-
ní nabídky možností pro trá-
vení volného času;

Oblast podpory 4.2: Podpora
rozvoje spolupráce firem se
středními školami a učilišti,
dalšími regionálními vzdělávací-
mi institucemi a úřady práce, roz-
voj inovačních aktivit v regionu.
Oblast podpory 4.2 je zaměře-
na zlepšení spolupráce regio-
nálních aktérů v oblasti vytváře-
ní příznivých podmínek pro
úspěšné uplatnění absolventů
škol na trhu práce a vytváření
příznivých podmínek pro roz-
voj inovačních aktivit.

V rámci oblasti podpory 4.2 je
podpora zaměřena na:
– investice do zlepšení materi-

álně-technického vybavení
učeben a dalších prostor na
školách a učilištích, které
jsou určeny pro získávání
praktických znalostí a doved-
ností;

– investice do vybavení uče-
ben, př ípadně dalš ích
prostor určených pro praktic-
kou výuku na školách a uči-
lištích, strojním a přístrojo-
vým vybavením souvisejícím
přímo se získáváním praktic-
kých dovedností;

– investice do rekonstrukcí pří-
padně nástaveb, přístaveb
budov (nikoliv do výstavby
nových budov), určených vý-
hradně pro potřeby výuky
a získávání praktických zna-
lostí a dovedností;

Výše podpory ze strukturálních
fondů (ERDF) může dosáhnout
až 85% celkových veřejných
uznatelných výdajů projektu.
Plné znění Regionálního ope-
račního programu Severový-
chod včetně dalších příruček
naleznete na stránkách Pardu-
bického kraje (www.pardubic-
kykraj.cz), Regionální rady re-
gionu soudržnosti Severový-
chod (www.rada-severový-
chod.cz).
V případě dotazů se můžete
obrátit Krajský úřad Pardubic-
kého kraje, odbor školství, mlá-
deže a sportu, Bc. Elena Zrebe-
ná, tel.: 466 026 488, elena.zre-
bena@pardubickykraj.cz
● Mgr. Karel Peška
vedoucí odboru školství,
mládeže a sportu
karel.peska@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 201

Možnosti podpory projektů ze strukturálních fondů v oblasti školství

Vlastníky, popř. provozovatele
vodohospodářské infrastruktu-
ry, kterými jsou v mnoha přípa-
dech obce, bychom chtěli upo-
zornit na povinnosti vyplývající
z novely zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu, ve

znění pozdějších předpisů, t.j.
ze zákona č. 76/2006 Sb.
Zákon pro ně stanoví povinnost
zpracovat a realizovat plán fi-
nancování obnovy vodovodů
nebo kanalizací, a to na dobu
nejméně 10 kalendářních let.

Dále zákon specifikuje rozsah
a četnost informací předáva-
ných obecnímu úřadu obce, ve
které provoz vodovodů a kana-
lizací zajišťuje a které se týkají
údajů o jakosti dodávané pitné
vody a kvalitě vypouštěných
odpadních vod, zveřejnění

technických požadavků na
vnitřní vodovod, kanalizaci
a přípojky, pravidel na výpočet
ceny vodného a stočného,
způsobu fakturace, reklamač-
ního řádu, možnostech přeru-
šení nebo omezení dodávky
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Dnes jsme se rozhodli udělat
výjimku. Nepředstavíme Vám
další z cílů „Dlouhodobého
programu zlepšování zdra-
votního stavu obyvatelstva
ČR – Zdraví pro všechny v 21.
století“ (zkráceně Zdraví 21),
ale přinášíme Vám pár zají-
mavých informací ze schůzky
pracovní skupiny odboru
zdravotnictví ke Zdraví 21,
která se konala 9. 10. 2007.
Zúčastnili se jí Ing. Josef Ja-
neček, náměstek hejtmana
Pardubického kraje pro zdra-
votnictví, Ing. Alena Slováč-
ková, vedoucí odboru zdra-
votnictví Krajského úřadu
Pardubického kraje, členové
koordinační pracovní skupiny
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje ke Zdraví 21 (ta zahr-
nuje i gestory hlavních cílů),
gestoři dílčích úkolů cíle č. 8
(jak už víte, jde o rozsáhlý cíl
týkající se neinfekčních cho-
rob) a zástupci Zdravých
měst Pardubického kraje.
Gestory jednot l ivých cí lů
čeká nyní náročná příprava
zpracování hodnotící zprávy
za roky 2006 a 2007, kterou
by měl i dokončit do 1. 3.
2008.
Na schůzce zazněly informa-
ce ke grantovému řízení na
podporu programů zdravot-
ní politiky z rozpočtu Pardu-
bického kraje na rok 2008.
Byl projednán návrh stanovo-
vání priorit grantového pro-
gramu v jednotlivých letech
na základě výsledků Analýzy
zdravotního stavu obyvatel-
stva Pardubického kraje
(zpracovávané Krajskou hygi-
enickou stanicí Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích

– dále KHS) nebo i na zákla-
dě aktuálních problémů v po-
pulaci kraje, které mají vztah
k jednotlivým cílům programu
Zdraví 21. Pro rok 2008 byly
zvoleny priority Nádorová
onemocnění a Úrazy. Tento
výběr byl podpořen prezenta-
cí o dětské úrazovosti v kraji,
kterou přednesla MUDr. Jana
Daňková z Krajské hygienic-
ké stanice Pardubického kra-
je (KHS).
Kvůli co nejširší možnosti
využití výsledků bylo dohod-
nuto, že úspěšné projekty
z grantového řízení budou
prezentovány na webových
stránkách Pardubického kra-
je (www.pardubickykraj.cz),
materiály ke grantovému říze-
ní by proto bylo vhodné po-
skytovat v elektronické podo-
bě.
Přítomné s jedním zcela kon-
krétním (a jistě i následování-
hodným) výsledkem granto-
vého řízení seznámil MUDr.
Petr Hejzlar, gestor cíle č. 6 –
Zlepšení duševního zdraví.
Představil webové stránky
Mapa služeb pro duševně
nemocné v Pardubickém
kraji – www.pd_Hlt181777627
_Hlt181777628zBM_1_BM_
2_.cz.
Jde o databázi poskytovatelů
služeb, ve které najdete řadu
užitečných informací jako
kontakty na psychology
a psychiatry, ordinační hodi-
ny, obvyklé doby objednání,
možnosti ošetření akutních
případů a krizové intervence
apod., zpracovaných do pře-
hledné mapky. MUDr. Hejzlar
zároveň informoval o způso-
bu a průběhu realizace sa-
motného grantu.

Zajímavým oživením byla pre-
zentace Střední zdravotnické
školy Pardubice (PhDr. Rená-
ta Jarolímová, zástupkyně ře-
ditelky SZŠ, Bc. Silvie Vaško-
vá, Mgr. Iva Ročková – odbor-
né učitelky SZŠ), týkající se
souboru komunikačních ka-
ret, vytvářeného pracovnice-
mi SZŠ Pardubice pro potře-
bu zdravotnické praxe. Slouží
jednak pro základní dorozu-
mívání s cizinci (včetně ko-
munikace s čím dál větší ko-
munitou občanů vietnamské
národnosti, žijících v naší re-
publice), ale i pro dorozumí-
vání s lidmi, u kterých je to
obtížné z hlediska nějaké po-
ruchy (řeči, sluchu,...), spoje-
ná s ukázkou vzorové sady
komunikačních karet
Na webové stránky www.vy-
chovakezdravi.cz upozorni-
la paní Jana Nedbalová z
KHS. Přinášejí řadu inspirují-
cích informací o preventiv-
ních programech a dalších
zajímavostí z oblasti výchovy
ke zdraví, které využije nejen
pedagogická veřejnost.
Informace k nové aktivi tě
města Chrudim poskytla Šár-
ka Trunečková DiS., koordi-
nátor Projektu Zdravé město
a místní Agendy 21, Chrudim.
V současné době je zpraco-
váván Zdravotní plán města
Chrudim. Jeho podkladem
jsou tzv. Profily zdraví – ana-
lýza zdravotních indikátorů,
kterou navrhlo Ministerstvo
zdravotnictví ČR a vypracova-
la KHS, dále demografická
studie a sociologický prů-
zkum. K realizaci byla radou
města ustavena pracovní
skupina, spadající pod Komi-
si Zdravého města Chrudim.

Na základě výsledků analýz
a studií bylo vytipováno sedm
prioritních oblastí:
● Zdraví mladých (4)
● Snížení výskytu neinfekč-

ních onemocnění (8)
● Snížení výskytu poranění

způsobených násilím a úra-
zy (9)

● Zdravé a bezpečné životní
prostředí (10)

● Zdravější životní styl (11)
● Snižovat škody způsobené

alkoholem, drogami a tabá-
kem (12)

● Zdravé místní životní pod-
mínky (13)

Bylo navrženo zapojit gestory
cílů Zdraví 21, kteří by mohli
fungovat jako „styční důstoj-
níci“ při propojení programů
na krajské a obecní úrovni.
Účastníci vyslechli i informa-
ce z konference „Křižovatky
podpory zdraví 2007“ (šlo o
prezentaci aktivit v oblasti
podpory zdraví v ČR a úspěš-
ně realizovaných projektů
podpory zdraví v rámci dotač-
ního programu Ministerstva
zdravotnictví ČR Národní pro-
gram zdraví – projekty pod-
pory zdraví), která se konala
v září v Poděbradech. Potěšu-
jící je, že mezi projekty, které
byly představeny, patřily i dva
projekty z našeho kraje –
mezi aktivitami v oblasti pre-
vence úrazů „Bezpečná ko-
munita Chrudim“ a mezi pro-
jekty na téma Zdravé stárnutí
„V Chrudimi se žije zdravě
i v seniorském věku“.
O Implementaci programu
Z21 pohovořila na konferenci
MUDr. Rážová, PhD. z MZ ČR.
Sdělila, že program Z21 je

vody a odvádění odpadních
vod, náhradním zásobování
případně smluvních pokutách.
Velmi důležité je upozornění na
povinnost vlastníka, popř. pro-

vozovatele vodohospodářské
infrastruktury zveřejňovat infor-
mace o celkovém vyúčtování
všech položek výpočtu ceny
pro vodné a stočné vždy do
30. června kalendářního roku

a zároveň zaslat tyto informace
Ministerstvu zemědělství ČR.
Pokud nebyly doposud údaje
o celkovém vyúčtování zaslá-
ny, je nutno tak urychleně uči-

nit! Za neplnění povinností
může být uložena sankce.
● Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
josef.hejduk@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 350
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V minulých číslech Zpravo-
daje jsme Vám představili ně-
která významná zvláště chrá-
něná území a přírodní parky
v Pardubickém kraji. Přírodní
parky jsou vyhlašovány
k ochraně krajinného rázu
s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hod-
notami. Nyní se k přírodním
parkům vracíme.
Přírodní park Lanškrounské
rybníky zasahuje do katast-
rálních území Lanškroun,
Rudolt ice u Lanškrouna
a Ostrov u Lanškrouna
a rozkládá se na ploše 243
ha, z toho více než 160 ha
tvoří lesní porosty a 21 ha
vodní plochy.
Hlavním posláním přírod-
ního parku, zřízeného v roce
1990 původně jako oblast
klidu, je ochrana biologicky
významné lokality s mimo-
řádným krajinným rázem.
Okolí Lanškrounských ryb-
níků je příkladem území,
kde člověk dokázal vhod-
ným způsobem do krajiny
umístit dílo, které předsta-
vuje soustava Lanškroun-
ských rybníků na Ostrov-
ském potoce. Okolí Lan-
škrounských rybníků je vý-
znamnou ornitologickou lo-
kalitou s výskytem celé řady
zvláště chráněných druhů

ptáků, např. bekasina
otavní, čáp černý a bí lý
nebo rákosník velký. Na
území přírodního parku se
nachází mnoho lokalit vhod-
ných pro rozmnožování
obojživelníků a dalších živo-
čichů vázaných na vodní
prostředí. V posledních le-
tech zde byl nově zazname-
nán kriticky ohrožený druh
bobr evropský.
Z botanického hlediska jsou
cenná především společen-
stva litorálního pásu, ostři-
cových luk s typickými bulty
a dále olšiny nacházející se
na podmáčených půdách
v okolí potoků. V uvedených
biotopech se opět vyskytuje
velké množství zvláště chrá-
něných druhů rostlin.
Dostupnost z města Lan-
škrouna činí z tohoto přírod-
ního parku rovněž význam-
nou rekreační a odpočinko-
vou oblast . Za účelem
osvěty byla v roce 2006 ob-
novena naučná stezka s ně-
kolika informačními panely.
Výjimečnost dokládá i sku-
tečnost, že na části území
přírodního parku byla naří-
zením vlády ČR stanovena
v rámci soustavy Natura
2000 evropsky významná
lokalita Lanškrounské ryb-
níky, kde hlavním předmě-

tem ochrany jsou jasa-
novo-olšové lužní lesy
a bezkolencové louky.
Státní správu v přírodním
parku Lanškrounské ryb-
níky vykonává Městský úřad
Lanškroun a Krajský úřad
Pardubického kraje. Na tu-

ristických a příjezdových
cestách do přírodního parku
je umístěno informační zna-
čení přírodního parku.
● Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru životního pro-
středí a zemědělství
josef.hejduk@pardubickykraj.cz
tel.: 466 026 350

součástí strategických rozvo-
jových dokumentů v pěti kra-
jích:
Pardubickém, Středočes-
kém, Královéhradeckém, Ji-
homoravském a Moravsko-
slezském kraji.Podpora zdra-
ví je pak zakotvena ve zdra-
votní koncepci nebo zdravot-

ní politice v šesti krajích: Par-
dubickém, Středočeském,
Ústeckém, Libereckém, Olo-
mouckém a Moravskoslez-
ském kraji. Chystá se novela
programu Zdraví 21, která
bude zahrnovat strategické
dokumenty (např. Národní
strategie bezpečnosti silniční-
ho provozu, Národní strategie
rozvoje cyklistické dopravy,

NEHAP – akční plán zdraví
a životního prostředí).
Pro Vaši potřebu přidáváme
ještě kontakt na některé zají-
mavé stránky týkající se té-
mat prezentovaných na kon-
ferenci:
● Nadace BESIP: www.nada-

cebesip.cz

● Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy v ČR:
www.cyklostrategie.cz

● Projekt Týká se mně násilí:
www.szu.cz/czzp/nasilí

Příště se setkáme u dalšího
z cílů programu Zdraví 21.
● Ing. Alena Slováčková
vedoucí odboru zdravotnictví
alena.slovackova@pardubic-
kykraj.cz

Představujeme Vám přírodní parky
Pardubického kraje

PŘÍRODNÍ PARK LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY
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