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KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé kolegyně, milí
kolegové,
srdečně Vás zdravím do
všech středočeských obcí.
Je to pár dní, co jsem Vám
posílala uvítací e-mail
v novém volebním období.
A tentokrát pro ty z Vás, kteří jste novými starosty,
se na Vás obracím v úvodníku Zpravodaje pro obce.
Je to pravidelný formát newsletteru, který jsme
po nástupu na kraj zavedli. Je určen právě Vám
v obcích a městech, abyste byli v obraze, co jsme
na kraji udělali, co se chystáme udělat a co pro Vás
připravujeme.
Zároveň je to jakýsi opakující se průvodce akcemi,
které pro Vás mohou být zajímavé a užitečné.
Také je to pravidelně aktualizovaná příručka
našich středočeských krajských fondů. V každém
čísle najdete přehled těch aktuálně otevřených,
z nichž je možno čerpat pro investice či akce právě
u Vás. A vzhledem k tomu, že to formát umožňuje,
informace jsou doprovázené odkazy na další
informace nebo přímo už na formuláře, které je
třeba pro získání dotací vyplnit.
Kromě toho zpravodaj vždy obsahuje i informace,
které se týkají přímo Vás starostů a nepocházejí
přímo z dílny kraje. Pro tentokrát je to například
velký přehled kuchařek či užitečných odkazů

právě pro ty z Vás, kteří jste starostenskou židli
obsadili prvně. Ale třeba se něco z toho ukáže být
užitečným i zasloužilým „harcovníkům“.
A pak se ve zpravodaji také pravidelně objevují
zprávy nebo články z jednotlivých odborů krajského
úřadu, protože jejich pracovníci věří, že právě tyto
informace Vám mohou být ku prospěchu, inspirovat
Vás nebo Vám mohou pomoci ve Vaší práci.
Právě to vnímám jako klíčové poslání kraje.
Pomáhat Vám. Ať už informacemi (tento Zpravodaj
Vám budu posílat vždy po jednání zastupitelstva),
nebo třeba tím, že se kraj postaví po bok obcí při
prosazování důležitých věcí vůči vládě.
Takovým zásadním bodem, kdy jde o pravomoci,
a hlavně povinnosti obcí, kde jsme se pustili do
hlasitého boje za Vás (a hlavně za děti), jsou
dotace na výstavbu či rozšiřování škol. Kapacity
školských zařízení jsou nedostatečné. Středočeský
kraj je v tomto směru v rámci republiky unikátní,
protože má mezi obyvateli z několika důvodů
výrazně vyšší podíl dětí do 15 let věku. Ale není
jediným regionem, kde kapacity škol nedostačují
až v takové míře, že se i při zápisech do prvních
tříd muselo losovat. Jak postupujeme a že se první
kroky daří, se dočtete dále ve Zpravodaji. Tady
na tom místě Vás chci především ujistit, že máme
připravené další kroky a rozhodně budeme o peníze
na školy bojovat dál, protože to je věc, která

Dejte si do kalendářů
WEBINÁŘE
Zveme vás na webináře, které
vzešly z aktuálních potřeb
a témat, se kterými se potýkáte
anebo které vás zajímají.
15. 12. Fondy Středočeského kraje
na rok 2023 s novým radním SK
zodpovědným za finance
Veškeré informace také naleznete
zde ONLINE SEMINÁŘE. Tyto
webináře, které jsou zdarma,

jsou vedeny odborníky, se
kterými můžete diskutovat
a téma dopodrobna rozebírat.
V případě, že jste nestihli některý
webinářů živě nebo si chcete jen
připomenout jeho obsah, záznamy
je možné sledovat ZDE.
A stále platí, máte-li téma, které
vám leží na srdci, neváhejte
a napište nám na obce@kr-s.cz.

Termíny zasedání zastupitelstva
Připomínáme termíny jednání zastupitelstva
pro druhé pololetí roku 2022:
28. 11. 2022 od 10:00 hodin.
Termíny zastupitelstva a výborů naleznete
aktualizované ZDE.

přesahuje možnosti jedné samosprávy a my jsme tu
právě od toho, abychom Vám takovéto záležitosti
pomáhali řešit.
A samozřejmě nestojíme na Vaší straně jen
v případě škol. V rámci Zpravodaje najdete přehled
všech radních včetně jejich gescí a rozhodně se na
ně s důvěrou obracejte, pokud by Vás právě v jejich
oblasti něco pálilo. Naším heslem je, že jsme kraj
na Vaší straně. A myslíme to skutečně vážně!
Pokud nechcete psát, přijďte za námi diskutovat.
Pravidelně vyjíždíme celá rada do jednotlivých
obcí s rozšířenou působností, kde je odpoledne
na programu vždy setkání se starosty a občany
daného regionu. Právě v tomto Zpravodaji najdete
vždy výhled na nejbližší období, kam se chystáme.
A musím Vám říct, že tyto výjezdy mám moc
ráda. Je to příležitost skutečně se dozvědět, co
lidi v různých částech kraje trápí. Vyslechnout si
jejich názory na to, co děláme, byť ne vždy musejí
být pozitivní. Je to pro mě i ostatní radní velkou
inspirací a motorem pro naši další práci.
Teď už ale dost slov (bývám upovídanější, jak
vědí ti z Vás, kteří starostenský post obhájili). Ale
tentokrát Zpravodaj hodně narostl, tak ať jej ještě
neprodlužuju.
Přeji příjemné čtení a těším se, že se s co možná
nejvíce z Vás brzy setkám!

Vaše Petra Pecková, hejtmanka
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Aktuality
Vesnicí roku České republiky je Kostelní Lhota
Kostelní Lhota na Nymbursku je nejen Vesnicí roku Středočeského
kraje, ale i Vesnicí roku 2022 v rámci celé České republiky. Vítěze
soutěže organizátoři vyhlásili na přehlídce Jarmark venkova v rámci
mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tanců
v Luhačovicích na Zlínsku.
Hodnoticí komise vybírala ze 13 finalistů, vítězů krajských kol.
U soutěžících obcí hodnotila například společenský život, aktivity
obyvatel, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií
nebo péči o veřejná prostranství a zeleň. Letošního 26. ročníku
soutěže se v celé České republice zúčastnilo 175 obcí. Vítěz
a nositel titulu Vesnice roku 2022 získá finanční odměnu v dotaci od
ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 2,6 milionu korun. Soutěž
se koná od roku 1995 a vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR,
Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství.

Plavební komora Hořín je Stavbou Středočeského kraje 2022
stavebních společností, investorů a také
architektů a inženýrů. V refektáři Středočeské
galerie v Kutné Hoře byly stavby představeny
unikátními filmovými spoty. Večerem osobitým
způsobem provedla herečka Martina Preissová.

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022, sedm
nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského
kraje a devatenáct dalších cen, bylo uděleno
na slavnostním vyhlášení 9. ročníku soutěže
Stavba roku Středočeského kraje 2022, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 29. září 2022 v Galerii
Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře.
Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu
s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství,
která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních
inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední
Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů
ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu
a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod
záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry
Peckové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se
účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové také
náměstci hejtmanky a radní Středočeského kraje,
tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada
dalších významných osobností z veřejného,
i soukromého sektoru, odborných institucí,

Cena pro školku
Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti
stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2022
získal David Mateásko, městský architekt města
Kolín, který je zároveň předsedou Stavovského
soudu České komory architektů. Cena hejtmanky
Středočeského kraje za přínos Středočeskému
kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes
Labe v Nymburce. Prestižní titul Stavba roku
Středočeského kraje 2022 získala Úprava ohlaví
plavební komory Hořín, později byl projekt
vyhlášen i za jednu z republikových Staveb roku

2022. Hlasování veřejnosti se v letošním ročníku
účastnilo celkem 11 525 hlasujících.
Cenu veřejnosti si s počtem 3 497 hlasů odnesla
stavba Nová mateřská a základní škola v Letech.
Porota Stavby roku Středočeského kraje 2022,
složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů,
navštívila v rámci hodnocení všech 25
přihlášených staveb a na cestě je doprovázel
filmový štáb, který připravil unikátní dokument
o stavbách kraje.
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Nově i výstavy
Stavba roku Středočeského kraje 2022
i v letošním roce přichází kromě tradiční
mediální kampaně, také s řadou výstav
a přinesla opět výjimečný katalog, kde se
seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se
všemi přihlášenými stavbami.
Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete
na webu Stavby roku Středočeského kraje
2022.

Vedení Středočeského kraje navštívilo Vlašim a Nymburk
Tradiční výjezdy radních a hejtmanky do
středočeských obcí s rozšířenou působností
pokračovaly v září a říjnu. Tentokrát byly na
seznamu Vlašim a Nymburk.
V úvodu vlašimského programu byla
návštěva zdejšího gymnázia a diskuse s jeho
vedením. Sedmdesátiletou historií se řadí
k nejvýznamnějším školským zařízením
nejen města, ale také Podblanicka a celého
benešovského okresu. Oblast školství radní
v čele s hejtmankou Petrou Peckovou ale
neopustili na dlouho. Odpoledne totiž navštívili
Střední průmyslovou školou.
Návštěva firem
Když se ale řekne Vlašim, každý, kdo používá
nějakou střelnou zbraň, si jistě vzpomene
na společnost Sellier & Bellot. Vyrábí totiž
malorážkové střelivo a ve svém odvětví patří
mezi nejstarší a největší světové výrobce.
Nábojnice do pistolí, pušek a dalších zbraní
samozřejmě najdete i ve výzbroji členských států
NATO. Sellier & Bellot má také vlastní výrobu
muničních strojů a nářadí, a je majitelem řady
mezinárodních patentů v oblasti výroby zbraní.
Turné po Vlašimi pokračovalo návštěvou firmy
Velteko, výrobce vertikálních balicích strojů. Tyto
stroje balí všemožné produkty, formují sáčky
a zároveň je sváří. Firma umí zpracovávat také
plně recyklovatelné folie (vč. papírových), ale
i kompostovatelné atd.
SOŠ a SOU Nymburk

V Nymburce se vedení drželo zavedeného
scénáře - dopoledne se chodí do školy. Tentokrát
delegace zamířila do zdejší Střední odborné školy
a odborného učiliště. Škola se pyšní řadou dílen
odborného výcviku strojních oborů a odborného
výcviku anebo špičkově vybavenými počítačovými
učebnami, kde nechybí možnost modelování ve 3D
a následný tisk anebo virtuální realita.
V Nymburce žijí sportem
Dalšími zastávkami byly firmy Model a
Magna Exteriors. První jmenovaná disponuje
15 výrobními závody po celé Evropě a zaměstnává
více než 4,5 tis. osob. V České republice působí od
roku 1991. A čím se zabývá? Výrobou obalových
materiálů a individualizovaných obalových
řešení, kompletaci již hotových výrobků do obalů,
prodejních stojanů a zajišťuje i jejich případnou
distribuci do logistických center či míst prodeje.
Druhá společnost vyrábí především nárazníky
a další plastové díly pro automobilky většiny

Magna Nymburk

Model Nymburk

značek. Závod vyrostl před bezmála dvaceti lety
na zelené louce a zaměstnává 1300 lidí, čímž se
řadí mezi největší zaměstnavatele regionu.
Nymburk ale není jen o fabrikách. Díky České unii
sportu je pojmem mezi špičkovými sportovci.
Právě tady například trénuje budoucí hvězdy
sportovního nebe oštěpař Jan Železný. Areál
disponuje množstvím venkovních a vnitřních
sportovišť pro téměř 20 sportovních odvětví,
převážně olympijských sportů. V areálu se také
nachází velká sportovní hala s kapacitou 1000
diváků, dále pak krytý bazén s wellness zázemím
a hotelem.
Pozdní odpoledne patří diskuse s občany
a prezentace. Ve Vlašimi se řešila především
témata týkající se opravní obslužnost města
a okolí, ale také nedostatek míst na základních
školách, v Nymburce se k nim přidaly ještě
údržba silnic.

Kam jedeme příště?
O výjezdech do ORP jsme Vás již
několikrát informovali, a proto jen
stručná připomínka.
• 22.11. Kralupy nad Vltavou
• 13.12. Český Brod

Gymnázium Vlašim

Velteko Vlašim

Setkání ve Vlašimi

Velteko Vlašim
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Jsme tu pro vás
Novým náměstkem hejtmanky byl jmenován
Michael Kašpar. Na starosti bude mít finance
a dotace. Michael Kašpar je staronovým
starostou Kolína a krajských zastupitelem.
Na postu náměstka vystřídal Petra Boreckého,
který ke své původní oblasti veřejné dopravy
přidal i oblast hospodaření poté, co zemřel
Věslav Michalik. Petr Borecký se vrátil zpět na
svůj post radního pro veřejnou dopravu.
A za co jsou jednotliví náměstci hejtmanky
a radní odpovědní? Pokud vás cokoliv v dané
oblasti trápí a kraj by vám mohl pomoc,
neváhejte se na ně obrátit.
Petra Pecková,
hejtmanka,
e-mail: peckova@kr-s.cz
Pavel Pavlík, statutární náměstek
hejtmanky pro oblast zdravotnictví,
e-mail: pavlikp@kr-s.cz

Michal Kašpar,
náměstek hejtmanky pro oblast
financí a dotací,
e-mail: kaspar@kr-s.cz
Jiří Snížek, náměstek hejtmanky
pro oblast regionálního rozvoje
a územního plánování,
e-mail: snizek@kr-s.cz
Karel Bendl,
radní pro oblast silniční dopravy,
e-mail: bendl@kr-s.cz
Petr Borecký,
radní pro oblast veřejné dopravy,
e-mail: borecky@kr-s.cz

Libor Lesák, radní pro oblast
investic, majetku a veřejných
zakázek, e-mail: lesak@kr-s.cz
Jana Skopalíková, radní pro oblast
životního prostředí a zemědělství,
e-mail: skopalikova@kr-s.cz
Václav Švenda, radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, e-mail: svenda@kr-s.cz
Milan Vácha, radní pro oblast
vzdělávání a sportu,
e-mail: vacha@kr-s.cz

Martin Hrabánek, radní pro oblast
sociálních věcí,
e-mail: hrabanek@kr-s.cz

Peníze na stavbu škol budou. Tlak kraje přinesl první výsledky
Vláda po řadě jednání s vedením Středočeského kraje navýšila
prostředky na zvyšování kapacit základních škol o půl miliardy.
Jde jen o první krok, upozorňuje středočeská hejtmanka Petra
Pecková.
Začalo to setkáním se středočeskými starosty na krajském
úřadě před letošními prázdninami. Následovala Výzva vládě od
středočeských starostů, která upozorňovala na nutnost navýšit
peníze na výstavbu a přístavby škol, protože není možné, aby se
o přijetí do 1. tříd děti losovalo a ty, na které se nedostalo pak měly
jezdit do školy desítky kilometrů každý den. To rozeběhlo řadu
jednání s ministerstvy školství a financí.
Pak přišla opětovná výzva hejtmanky Petry Peckové premiérovi
Petru Fialovi. To, když byla slavnostně otevřena vytápěná jurta ve
Středočeských Sulicích, kde takto pozoruhodně, byť nouzově řeší
pro nedostatečné kapacity základní školy.
Na počátku listopadu pak vláda schválila úpravu programu pro

navyšování kapacit základních škol. Konkrétně dojde k navýšení
prostředků o půl miliardy korun na celkem 6,8 miliardy. Peníze
půjdou jednak na výstavbu šesti nových svazkových škol ve
Středočeském kraji (viz box). Přitom se podařilo zvýšit peníze
určené na jedno místo z 800 tisíc na 1,1 milionu korun, což
kompenzuje zvyšující se ceny na trhu. Tím bude vytvořeno
bezmála 5000 nových žákovských míst. Další peníze jsou určeny
pro stavbu škol v celé republice, kdy je možné žádat i o peníze na
přístavby škol. Celkem tak vznikne až 10 tisíc nových žákovských
míst.
„Jsem moc ráda, že vláda na naše podněty zareagovala. Navíc
přislíbila, že pokud se bude stavět a bude další potřeba kapacit, budou
do výzvy přidány další finance,“ uvedla hejtmanka Pecková s tím, že
jde ale jen o první krok a jednání budou pokračovat. „To, co ještě
musíme dále prosadit, je obnova dotačního titulu na ministerstva
financí či vytvoření podobného titulu u ministerstva školství, který
podporoval menší projekty navýšení kapacit škol částkou 30 milionu
na projekt ročně. Jsou to menší úpravy a přístavby tříd, které
vycházejí nejefektivněji,“ dodala.
Při letošním zápisu do základních škol se v 11 školách ve
Středočeském kraji prvňáci vybírali losem. V případě devíti měst
kraj určoval spádovou školu vzdálenou desítky kilometrů.
„Ty vzdálenosti jsou takové, že už i do první třídy by děti musely
vstávat kolem páté hodiny ráno,“ upozornil krajský radní pro
vzdělávání a sport Milan Vácha.
A příští rok může být ještě komplikovanější. Podle průzkumu,
který si kraj udělal v obcích, bude v roce 2023 chybět 2666 míst
buď v prvních nebo šestých třídách. A problém se netýká jen
bezprostředního prstence kolem Prahy, ale šíří se dál po kraji. Místa
chyběla už letos například v Českém Brodě nebo Berouně.
Proto může být sulický postup ale pouze na přechodnou dobu
inspirativní. „Projekt na dostavbu nové budovy s kapacitou 240
žáků, tělocvičnou, kuchyňským provozem a jídelnou máme připraven.
Náklady na dostavbu a zvýšení kapacity Základní školy Sulice se
pohybují v současné době v řádu cca 280 milionů korun. S obecním
rozpočtem ve výši okolo 50 milionů ročně a investičními možnostmi
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tohoto rozpočtu ve výši cca 12 milionů nejsme schopni bez pomoci
státu realizovat,“ uvedl Petr Čuřík, starosta obce Sulice, která je
zřizovatelem místní základní školy. Náklady na jurtu se pohybovaly
okolo milionu korun. Tudíž do doby, než se podaří dosáhnout na
peníze od státu, jde o dostupné nouzové řešení.
„Je krásná, ale bylo by smutné, kdyby se jurty nebo vytápěné vojenské
stany staly standardem výuky v základních školách v 21. století,“ říká
hejtmanka Pecková.
Středočeský kraj je přitom unikátní v tom, že u chybějících kapacit
škol nejde jen o důsledek běžného demografického vývoje. Je
to také výsledek zápisové turistiky a stále se zvyšujícího trendu
trvalého bydlení v dříve rekreačních objektech. Výsledkem je, že
oproti zbytku republiky mají střední Čechy výrazně vyšší podíl dětí
do 15 let na celkové struktuře obyvatelstva.
I proto vyvolalo vedení kraje jednání i s Ministerstvem pro místní
rozvoj. Radní Vácha s náměstkem hejtmanky pro regionální rozvoj
Jiřím Snížkem oslovili ministra Ivana Bartoše, aby ministerstvo
zajistilo starostům silnější nástroje pro regulaci výstavby.

„Navrhujeme, aby se na výstavbě infrastruktury v obcích podíleli
i stavebníci a developeři. Změna stavebního zákona totiž umožňuje
vymezit plochu anebo koridor, v němž je rozhodování v území
podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. Ministerstvo pro místní
rozvoj tedy může říci, jakým způsobem mají být uplatňovány
plánovací smlouvy na financování infrastruktury,“ uzavírá radní
Vácha.
Šest podpořených svazkových škol Středočeského kraje
• Svazková základní škola Drahelčice-Úhonice
• Svazková základní škola Pod Beckovem (Líbeznice, Bašť, Měšice,
Nová Ves, Předboj, Bořanovice, Zlonín)
• Svazková základní škola Chýně – Hostivice
• Svazková základní škola Český Brod – Doubravčice
• Nová svazková základní škola LOŠBATES (Louňovice, Štíhlice,
Tehovec, Svojetice)
• Svazková škola Povýmolí v Úvalech (Úvaly, Hradešín, Květnice,
Dobročovice a Přišimasy)

Proces vyhlášení NP Křivoklátsko zahájen
Proces vyhlášení Národního parku Křivoklátsko
byl zahájen. Ministerstvo životního prostředí
na úřední desce oznámilo záměr a další
podklady. Středočeský kraj podpořil vyhlášení
nejcennějších částí chráněné krajinné oblasti
národním parkem už loni v červnu.
Základní myšlenka pro vyhlášení je zajistit
maximální možnou ochranu unikátního území,
které ve středních Čechách máme, a zachovat ho
pro další generace. Oficiálním oznámením záměru
na úřední desce Ministerstva životního prostředí
se přechází z diskuzí nad obecnými tezemi do
fáze připomínkování konkrétního zveřejněného
záměru. Na to mají obce, kraje a vlastníci
nemovitostí celkem 90 dnů. Následovat bude

vypořádání připomínek a vlastní legislativní
proces, který by mohl být podle aktuálního
harmonogramu dokončen v roce 2024.
Námitky je možné uplatnit
Národní parky jsou v České republice vyhlašovány
zákonem, příprava vyhlášení přísluší Ministerstvu
životního prostředí. Středočeský kraj chce
s přípravami pomoci. Už loni hned poté, co
krajské zastupitelstvo záměr podpořilo, jsme se
začali setkávat se zástupci všech obcí, kterých by
se národní park týkal, a samozřejmě i s občany.
Vysvětlovali jsme přínos záměru, naslouchali
připomínkám a snažili se přinášet odpovědi na
otázky, které návrh vyvolal.

Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou
ochranou, zapsaných v katastru nemovitostí,
mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů
ode dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou
na portálu veřejné správy. Námitky se uplatňují
písemně u Ministerstva životního prostředí
v Praze.

Kraj při stanovení systému spolufinancování veřejné dopravy na Kladensku nepochybil,
potvrdilo ministerstvo
Středočeský kraj neporušil podle Ministerstva vnitra žádný zákon, když
od 1. září redukoval rozsah regionální autobusové dopravy v Kladně.
Současně dává kraji za pravdu, že není jeho povinností zajistit dopravní
služby na všech relacích ve všech denních dobách v ideálním rozsahu
a požadavek na spolufinancování veřejné dopravy ze strany obcí tak
je v souladu se zákonem. Informace vyplývají z odpovědi ministerstva
vnitra na podnět, který za město Kladno podala advokátní kancelář
Weinhold Legal.

Středočeský kraj s platností od 1. 9. 2022 přistoupil v systému PID
v oblasti Kladenska ke změnám tras linek a jízdních řádů. Důvodem
byly právě neúspěšná jednání o zapojení Statutárního města Kladna do
systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO), kdy Středočeský kraj,
coby objednatel regionální autobusové dopravy, byl nucen přistoupit
k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným
v rámci zavedených standardů. „Kladno na základě našeho rozhodnutí,
které často označuje jako nezákonné, s námi dlouhodobě komunikuje přes
najatou advokátní kancelář, za kterou zbytečně utrácí veřejné peníze.
A to i přesto, že kraj měl zpracován právní posudek, který jasně potvrzoval,
že kraj postupuje zcela v souladu se zákonem. Stanovisko ministerstva
vnitra, které se navíc opírá i o ministerstvo dopravy, tak jen potvrzuje to,
co říkáme po celou dobu projednávání systému spolufinancování veřejné
dopravy s obcemi,“ říká náměstek pro oblast veřejné dopravy Petr
Borecký.
Problematikou se na podnět města Kladna v minulosti zabýval také
kontrolní výbor zastupitelstva Středočeského kraje. „Výbor ve svém
stanovisku doporučil krajskému zastupitelstvu provést zásadní revizi těchto
„standardů“ a to bez jakéhokoliv zdůvodnění. S nadsázkou řečeno nám řekl,
že všechno je špatně, ale jak k závěrům došel, nesdělil. Zajímavostí je, že
kontrolní výbor s předsedou Bezděkem se problematice věnoval i přesto, že
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dle zákona pravděpodobně nejsou tyto kontroly v jeho působnosti. Osobně
bych se rád legálností postupu výboru a jeho předsedy v budoucnu zabýval,
není totiž možné, aby nám někdo záměrně házel klacky pod nohy, aniž by
měl k tomu reálný důvod. Jakékoli politické hry by jednoznačně neměli
odnášet občané,“ dodává náměstek Borecký.
Ministerstvo vnitra tak ve svém stanovisku městu Kladno doporučuje, že
v případě, že se mu rozsah dopravy jeví jako nedostatečný, je zde možnost
si zajistit další dopravní služby svépomocí, což kraj v minulosti všem
obcím sdělil. Středočeský kraj totiž nastavuje pouze základní rozsah
dopravy, kdy nad rámec něj požaduje, aby se na financování dopravy obce
podílely. Konkrétně se ve stanovisku uvádí, že „Kraj nemá povinnost
zajistit dopravní služby na všech relacích v ideálním rozsahu a kvalitě,
nýbrž na základě dopravního plánování alokovat disponibilní finanční
prostředky na potřebné dopravní služby v rámci celého svého území,“
uvádí stanovisko s tím, že „Ministerstvo vnitra neshledává napadené
usnesení zastupitelstva kraje z hlediska jeho obsahu jako diskriminační“.
Souhrn argumentace Ministerstva vnitra k podnětu Statutárního města
Kladna (město) ve věci tzv. Standardů dopravní obslužnosti (SDO)
Město podalo u Ministerstva vnitra podnět, kterým se se domáhalo
výkonu dozorčích pravomocí podle § 82 zákona o krajích, zejména
pozastavení výkonu usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 015-10/2021/ZK ze dne 25. 10. 2021 (schválení SDO) a usnesení Rady
Středočeského kraje č. 018-03/2022/RK ze dne 20. 1. 2022, č. 02008/2022/RK ze dne 24. 2. 2022, č. 021-11/2022/RK ze dne 17. 3. 2022,
č. 009-16/2022/RK ze dne 21. 4. 2022, č. 017-20/2022/RK ze dne
19. 5. 2022, č. 016-24/2022/RK ze dne 15. 6. 2022 a č. 004-29/2022/
RK ze dne 28. 7. 2022 (schvalování smluv o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti s jednotlivými obcemi/DSO).
Ministerstvo vnitra vyhodnotilo podnět jako zcela nedůvodný
a neshledalo žádný důvod k uplatnění svých dozorčích pravomocí.
Naopak bylo potvrzeno, že postup Středočeského kraje je plně v souladu
s právními předpisy a že projekt SDO představuje legitimní možnost jak
přistoupit k zajišťování dopravní obslužnosti.
Z odpovědi na podnět plynou následující klíčové závěry:
l Samotné SDO i jednotlivé smlouvy o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti byly ze strany Středočeského kraje řádně schváleny
k tomu příslušnými orgány kraje. Nejsou zde tedy dány žádné formální
překážky platnosti.
l Schválení smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
nespadá pod žádnou z vyhrazených pravomocí zastupitelstva nebo
rady, takže příslušným orgánem je zde zásadně rada v rámci zbytkové
pravomoci.
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l Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. (zajišťování krajské
dopravní obslužnosti) upravuje tzv. pečovatelskou veřejnou správu,
tj. nelze je vnímat jako „povinnost“ kraje, ale toliko jako vymezení
kompetencí pro vnitrostátní orgány, které mohou za stanovených
podmínek zasahovat do tržního prostředí poskytování dopravních služeb,
a v rámci této kompetence pečovatelské veřejné správy v samostatné
působnosti usilovat o co nejlepší rozkvět svého území.
l Hranice kompetencí jednotlivých objednatelů dopravní obslužnosti
(např. kraje a obce) nejsou nastaveny jako striktní dělící linie a tyto
kompetence se v praxi mohou prolínat.
l Každý objednatel (tedy i Středočeský kraj) musí na základě
dopravního plánování i spolupráce se sousedními objednateli zvolit
kompromis v kvalitě, objemu a rozložení dopravních služeb mezi
jednotlivé druhy dopravy; dopravní služby není reálně možno zajistit
v ideálním rozsahu a kvalitě na všech relacích a objednatel není
k ničemu takovému povinen.
l Pokud kraj stanoví rozsah dopravní obslužnosti způsobem, který
obec považuje za nedostatečný, a tento nesoulad se nepodaří vyřešit
na základě dohody, má obec možnost si sama doobjednat další dopravní
služby, které pro své občany považuje za potřebné nebo účelné.
l Obec se může dohodnout s krajem na tom, že tyto dopravní služby
pro ni objedná kraj svým jménem a obec mu na to poskytne finanční
prostředky. Kraj nemá povinnost zajistit dopravní služby na všech
relacích v ideálním rozsahu a kvalitě, nýbrž na základě dopravního
plánování alokovat disponibilní finanční prostředky na potřebné
dopravní služby v rámci celého svého území.
l Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti je
soukromoprávní smlouvou; nejedná se o veřejnoprávní koordinační
smlouvu, ani o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Stanovisko Ministerstva vnitra ČR je k dispozici ZDE.

Zintenzivnili jsme kontrolu údržby svých silnic
Středočeský kraj zintenzivnil kvalitu
údržbových prací na svých silnicích II.
a III. třídy. Zakázky, které jsou a budou pod
drobnohledem, byly provedeny smluvními

partnery podle zadání příspěvkové
organizace Krajská správa a údržba silnic
(KSÚS) na základě dlouhodobě uzavřených
rámcových smluv od jednotlivých
cestmistrovství. Kontroly kraj opět zavedl
po několikaleté odmlce. Mezi běžnou údržbu
patří drobné opravy povrchů vozovek, sekání
trávy, metení, čištění příkopů, obnova
nátěrů kovových konstrukcí a vodorovného
dopravního značení atd.
„Na údržbu vynakládá Středočeský kraj řádově
stamiliony korun ročně. Záleží nám tedy na
tom, abychom za investované peníze získali
slušně odvedenou práci a řidiči kvalitní

a bezpečné komunikace. Kontroly, které jsme
opět zavedli po letité odmlce, jsou častější
a podrobnější,“ vysvětluje Karel Bendl, radní
pro oblast silniční dopravy a pokračuje:
„Údržbu nezávisle hodnotí zaměstnanci
Krajského úřadu Středočeského kraje,
kteří práce neobjednávají ani nepřebírají.
Nemají tedy vazby na smluvní partnery ani
zaměstnance KSÚS.“
Kraj provádí kontrolu nad rámec kontrolních
mechanismů samotné KSÚS. V některých
případech jsou v terénu přivoláváni k daným
kontrolovaným místům také cestmistři.
„Z každé provedené kontroly je zpracován
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protokol, jehož součástí je i fotodokumentace.
Hodnotí se podle možností, zpravidla vizuálně,
zdali práce byla vůbec provedena a v jaké
kvalitě,“ říká Karel Bendl.
Není samozřejmě možné zjistit například
tloušťku položených konstrukčních vrstev,
neboť měřící metody by zabraly mnoho času
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a vyžadovaly by odborné zásahy a sondáže
do vozovky. Takový zásah by byl případně
proveden až ve chvíli, kdy by kontroloři měli
silné podezření na zhotovitelem nedodržený
předmět objednávky. „Odvedené práce jsou
vybírány náhodně z objednávek zveřejněných
v registru smluv a k tomu přiřazených faktur

provedených prací. Provedené kontroly
jsou vyhodnoceny a poté budou projednány
dodavateli údržbových prací a KSÚS. Případné
nedostatky jsou jednotlivým zhotovitelům
předloženy a ti jsou vyzváni k nápravě,“ uzavírá
Karel Bendl s tím, že kontroly poběží do konce
druhého listopadového týdne.

SOU a Praktická škola Kladno-Vrapice má nové speciálně pedagogické centrum
Na Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno-Vrapice
začalo sloužit zmodernizované speciálně pedagogické centrum.
Modernizace centra pro klienty s mentálním a tělesným postižením
spojená s rozšířením prostor přišla na 12,3 milionu korun. Celkem 90
% nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), deseti procenty přispěl Středočeský kraj coby
zřizovatel, který také projekt předfinancoval.
Původní centrum už vzhledem k velkému počtu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami nevyhovovalo vybavením ani velikostí. Nyní
má samostatný vstup, výtah, vzniklo zázemí pro aktivizační činnosti
a ergoterapii. Klientům budou sloužit nové pomůcky a kreativní dílna,
kde nechybí ani keramická pec. Cílem modernizace centra bylo zvýšit
kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a zkvalitnit přípravu žáků.
To je důležité pro jejich uplatnění v běžném, ale i profesním životě,
protože je ideální, když i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
po škole najdou vhodnou práci. Rekonstrukce tak v podstatě navázala
na další projekty vrapického učiliště, jako je například zvýšení
konkurenceschopnosti žáků na trhu práce, snížení počtu předčasných
odchodů ze školy nebo snížení nerovností ve vzdělávání.
Speciálně pedagogické centrum je školským poradenským zařízením,
které poskytuje standardní poradenské služby zejména při výchově

a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým
postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo
autismem. O služby mohou požádat žáci, jejich zákonní zástupci,
školy nebo školská zařízení, případně o nich může rozhodnout orgán
veřejné moci.

96 milionů na inovativní projekty ve školách
Bezmála 96 milionů korun získají na svůj rozvoj
středočeské střední školy zřizované krajem. Jde
o finance určené na vytvoření podmínek pro
zavádění inovací do výuky. O rozdělení peněz
rozhodla rada kraje.
„Zavádění inovativních metod do výuky
je jednou z podstatných cest ke zvyšování
kvality školství. Chceme mít moderní
školy s perspektivními obory, a to se bez
odpovídajících podmínek neobejde. Jsem moc
rád, že školy jsou aktivní a mají o inovace
v oblasti výuky velký zájem. Projekty
jsou nejčastěji zaměřené na modernizaci
počítačových a odborných učeben, nákup
vybavení pro praktickou výuku, laboratoře

a také na zkvalitnění vnitřní konektivity,“ uvedl
radní pro oblast vzdělávání a školství Milan
Vácha (STAN).
96 milionů korun bude rozděleno mezi 57 škol,
které uspěly se svými projekty. Nejvyšší částku,
zhruba 5,7 mil. Kč, získá SPŠ Emila Kolbena

Kraj podpoří výsadbu stromů ve středočeských obcích
Rada Středočeského kraje rozhodla o uvolnění více než 400 tisíc korun z Fondu
na podporu výsadby stromů. Peníze poputují do celkem šesti středočeských
obcí, které dotaci využijí na výsadbu zeleně. Tento krok přispívá nejen ke
zlepšení životního prostředí a veřejného prostoru, ale i vyrovnávání teplotních
extrémů či zkvalitňování ovzduší v daných lokalitách. Mezi žadatele patří
Dlouhá Lhota s projektem zlepšení funkčního stavu zeleně či obec Ohrobec
s výsadbou smíšeného stromořadí podél polní cesty. Dále také dojde k výsadbě
v obcích Chlumín, Dřínov, Řeže a Veliká Ves. Výše poskytnutého daru je určena
násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 Kč na
jeden vysazený strom. Obce mohou žádosti o dotace zasílat do 16. prosince
tohoto roku. Informace k dotaci najdete ZDE.

Rakovník. Ta chce v rámci inovací pořídit
kráčejícího robota, vybavení pro strojní obory,
jako je např. konzolová frézka, stroj pro tvorbu
plošných spojů, laserový vypalovací stroj, SLS
3D tiskárna, trhací stroj, vzduchový kompresor,
a také vybavení pro elektrická měření. SPŠ
Vlašim plánuje inovace počítačových učeben
pro všechny obory vyučované na škole, a to za
zhruba 5,46 milionu korun. Více než
5 milionů korun získá i SOŠ a SOU Stavební
Kolín, která chce vybudovat PC ateliér pro žáky
oboru Stavebnictví a zrekonstruovat vnitřní
konektivitu školy.
Středočeský kraj letos na inovační projekty ve svých
školách již vynaložil částku 7,2 milionu korun.
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Mladoboleslavská nemocnice spouští velký projekt energetických úspor
V Oblastní nemocnici Mladá Boleslav
začala intenzivní modernizace energetiky.
Spotřeba energie se po modernizaci sníží
o 20 procent a nemocnice za 10 let trvání
projektu uspoří 80 milionů korun. Projekt
je realizován formou EPC, to znamená, že
dodavatel za výši úspor ručí. Dodavatelem
je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO,
která nemocnici ve smlouvě garantuje roční
úsporu 8 milionů korun.
Nemocnice patří obvykle v sektoru služeb
mezi ty vůbec největší spotřebitele elektřiny,
plynu, tepla i vody. V rámci modernizace
tak proběhne výměna centrálního zdroje
chladu, bude instalována fotovoltaická

114 kWp. Významnou úsporu, ale i zlepšení
vnitřních podmínek jak pro pacienty, tak
zaměstnance přinese počítačem řízený
systém individuální regulace teplot
v jednotlivých místnostech, který bude
dozorován z nového centrálního dispečinku.

elektrárna nebo proběhne rekonstrukce
vzduchotechniky. Na střechách dvou
pavilonů bude instalována FVE složená z více
než 250 fotovoltaických panelů o výkonu

Další novinky
l rekonstrukce deseti vzduchotechnických
jednotek
l nové vnitřní osvětlení (3840 zářivkových
svítidel a žárovkových zdrojů za moderní LED)
l bude pořízeno 232 perlátorů
l budou zatepleny dva z dvanácti
pavilonů

Kraj plánuje v Kladně vybudovat kulturní a kreativní centrum
Vybudování kulturního a kreativního centra, vytvoření zázemí
pro práci kreativních profesionálů a jejich vzdělávání a podpora
inovačního potenciálu kulturních a kreativních odvětví, to jsou
cíle projektu, který podpořili krajští radní. Celkové náklady
jsou vyčísleny na 128 milionů korun včetně DPH. Dnes se
uzavřely žádosti o dotace z Národního plánu obnovu. V případě
přidělení požadované dotace se s dokončením projektu se
počítá již v roce 2025. Kulturní a kreativní centrum má v Kladně
vzniknout v nepoužívaných prostorách vědecké knihovny.
Přestavbou nepoužívaných částí objektu Středočeské vědecké
knihovny vznikne víceúčelové kulturní a kreativní centrum,
přičemž činnost knihovny zůstane zachována.Přibudou nová
pracoviště: ateliéry, dílny, učebny, studovna a coworkingové
pracoviště. Další víceúčelový prostor jako přednáškový
a konferenční sál a učebny bude vytvořen v novém objektu,
který bude postaven na místě stávajících garáží. Nově bude
objekt navržen jako bezbariérový.

Do rozpočtu kraje i příspěvkovek může nahlédnout každý
Středočeský kraj, poté, co loni jako první
z krajů vstoupil do spolku Otevřená města,
se může pochlubit úspěšným rozjezdem
prvního projektu. Je jím rozklikávací

rozpočet CITYVIZOR, do kterého mají
přístup všichni občané. Kraj má pod sebou
zhruba 270 příspěvkových organizací
a u všech jednou za 3 měsíce konsoliduje

účetní data. Cílem bylo zveřejnit
hospodaření tedy nejen krajské, ale i téměř
všech příspěvkových organizací.
Rozklikávací rozpočet každému občanovi
umožní dohledat, jak se nakládá s veřejnými
financemi. Občan bude moci také dát
podnět či dotaz týkající se vynaložení
jakýchkoliv prostředků, žádný dotaz či
podnět nezůstane nezodpovězen.
Aktuálně jsou na webu CityVizor dostupné
profily téměř všech krajem zřizovaných
organizací a nově také Středočeského
kraje, a to až na úroveň jednotlivých faktur.
Veřejnost má tedy k dispozici krajský rozpočet,
jeho čerpání, příjmy a výdaje až na úroveň
jednotlivých faktur, aby bylo možné dohledat
konkrétního příjemce každé utracené
koruny z veřejných peněz. Na CityVizoru je
dále přehled dodavatelů a celkové částky
po jednotlivých měsících nebo za celý rok.
Z dalších registrů se stahují a přehledně
zobrazují data z úřední desky a registru smluv.
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Park Mirakulum patřil středočeským pěstounským rodinám a jejich dětem
Celkem ve Středočeském kraji evidujeme 316
pěstounů pro dlouhodobou a pro pěstounskou
péči na přechodnou dobu celkem 961 tzv.
příbuzenských pěstounů. Touto akcí chtěl kraj
poděkovat především pěstounům, kteří pečují
o ohrožené děti v dlouhodobé i přechodné péči,
i když si samozřejmě opravdu vážíme všech,
kteří se obětavě a s láskou starají o děti, které
by bez jejich pomoci skončily v institucionální
péči.
Historicky první setkání pěstounských
rodin s hejtmankou Středočeského kraje se
uskutečnilo na konci záři v milovickém zábavním
parku Mirakulum. Akce Rozloučení s létem se
zúčastnilo celkem 282 pěstounů a 344 dětí.
Vstupné bylo zdarma.
Akce pro děti z dětských domovů pořádá
Středočeský kraj již tradičně. Nyní poprvé se
hejtmanka Petra Pecková spolu s radním pro
sociální oblast Martinem Hrabánkem sešla
také s pěstounskými rodinami a jejich dětmi.

Setkání pěstounských rodin s vedením
Středočeského kraje bylo vůbec prvním setkání
tohoto druhu ve Středních Čechách. „Chtěla
bych v této tradici pokračovat. Již nyní plánujeme
podobné setkání v příštím roce. Chceme tím
vyjádřit náš vděk všem, kteří pečují o znevýhodněné
děti, dávají jim životní šanci, láskyplně náruč,
výchovu a podporují jejich talent nebo se snaží
zmírnit jejich znevýhodnění. Zároveň bychom také
chtěli podpořit další zájemce, aby rozšířili řady
našich skvělých pěstounů,“ říká hejtmanka Petra
Pecková.

Střední škola designu a řemesel Kladno uspěla na tradiční soutěži Oděv a textil v Liberci
Střední škola designu a řemesel Kladno a její žáci
a učitelé oboru Modelářství a návrhářství oděvů
se postarali na tradiční soutěži v Liberci o velký
úspěch. V prostorách Technické univerzity
Liberec se konal po covidové přestávce již
9. ročník prestižní soutěže pro začínající módní
návrháře Oděv a textil Liberec, odkud si kladenská
škola odvezla hned 6 z udělovaných 15 cen. Díky
takovému množství obdržených cen se Střední
škola designu a řemesel Kladno stala jednoznačně
nejúspěšnější školou v tomto ročníku soutěže,
které se zúčastnily střední školy obdobných oborů
z celé ČR, a dokonce také ze Slovenska.

Výsledky Kladeňaček
Cena Krajské vědecké knihovny Liberec
Zuzana Nováková a Eliška Zajícová za
kolekci Pastels
Kategorie MITOP Mimoň
Štěpánka Vorlíčková za kolekci Sydney
Týna Švarcová za kolekci Candyfloss
Kategorie Monte Carlo
Žákyně 3. ročníku za kolekci Three AM
Eliška Martincová za kolekci Gentle Night
Kategorie Street culture
žákyně 4. ročníku za kolekci Night Drive

Tématem konference byl mor včelího plodu
Národní včelařskou konferenci k problematice moru včelího plodu
v ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským uspořádaly
Středočeský kraj a Hlavní město Praha. Cílem první akce svého
druhu v České republice bylo otevřít širokou diskusi o přístupu
k prevenci moru včelího plodu mezi včelařskými spolky a zájmovými
skupinami včelařů, Státní veterinární správou, krajskými samosprávami
a zainteresovanými ministerstvy.

Národní včelařská konference je vyvrcholením čtyřletého úsilí
středočeských včelařů, ke kterým se letos přidala i Praha, o předcházení
šíření moru včelího plodu. Díky podpoře Středočeského kraje a Hlavního
města Prahy se podařilo vytvořit systém pravidelného dobrovolného
plošného vyšetřování včelstev na mor včelího plodu, jenž se tak podařilo
podchytit a na území těchto dvou krajů téměř zcela vymýtit.
Hrr na mor
„Uvědomujeme si nezastupitelnou roli včel pro produkci rostlinné výroby a pro
rovnováhu v přírodě. Proto se Středočeský kraj snaží včelařství v našem regionu
podporovat. Letos jsme k chovu zdravých včelstev přispěli podporou projektu
Hrr na mor 2022. Na tento preventivně-osvětový projekt, díky kterému si mohou
včelaři nechat bezplatně otestovat vzorky měli ze svých úlů, jsme poskytli
kladenské organizaci Českého svazu včelařů individuální účelovou dotaci ve
výši 1 355 000 korun,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí
a zemědělství Jana Skopalíková. Kladenská organizace totiž převzala
iniciativu připravit projekt pro všechny včelaře v regionu a zástupci ostatních
okresních organizací tomuto projektu vyjádřili podporu.
V roce 2021 působilo ve Středočeském kraji 9 319 včelařů s celkem
95 896 včelstvy (z toho 23 komerčních včelařů, tedy těch, kteří mají
více než 150 včelstev).
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Během Středočeských dožínek v Lysé nad Labem byli oceněni zemědělci i rybáři
Na Výstavišti v Lysé nad Labem se konaly
Středočeské dožínky. Hlavní součástí programu
bylo předání ocenění Zemědělský hospodář
Středočeského kraje za rok 2022. Současně
byly vyhlášeny výsledky rybářské soutěže
Středočeský šupináč.
„K dožínkám odnepaměti patří děkování, a to
jak přírodě za to, jakou úrodu nám vydala,
tak lidem, kteří tvrdou práci v zemědělství
odvádějí. Poděkování si zaslouží všichni a já si

jejich práce velmi vážím. Ocenění Zemědělský
hospodář Středočeského kraje letos putuje jak
do menších rodinných společností, tak do větších
zemědělských družstev. Všem gratuluji a přeji
hodně sil do dalších let,“ uvedla hejtmanka
Petra Pecková.
Vyhlášena soutěž
Součástí letošních dožínek bylo také vyhlášení
výsledků rybářské soutěže Středočeský šupináč

2022. Na prvním místě se umístil Petr Nouzák,
s úlovkem amur (110 cm, 15,34 kg). Druhé místo
obsadil Petr Ullman s úlovkem candát obecný (94
cm, 7,75 kg). Třetím oceněným byl Lukáš Hulcr
s úlovkem parma obecná (57 cm, 2,30 kg). Výherci
získali poukazy na nákup rybářských potřeb
v hodnotě 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.
Na závěr Středočeských dožínek byl vyhlášen
16. ročník soutěže Potravinářský výrobek
Středočeského kraje. Jde o tradiční soutěž
zaměřenou na podporu propagace malých
a středních potravinářských výrobců v regionu.
Více o přihlašování najdete ZDE.

Jak je to s očkováním ve Středočeském kraji

Kraj připravuje uzavření memoranda k stavbě přivaděče vody

Očkování 2. posilovací dávkou je možné již od léta. Očkovat
se mohou osoby starší 18 let, a to nejdříve po
4 měsících od předchozí 1. posilující dávky očkování (pokud
lékař nerozhodne
jinak). Očkování
2. posilující dávkou je
umožněno v tzv. walkin očkovacích místech
a u praktických lékařů.
Kde je aktuálně možné
se nechat očkovat
4. dávkou. Kde je
aktuálně možné
se nechat očkovat
4. dávkou naleznete na
ockoreport.uzis.cz.

Středočeský kraj připravuje uzavření
dalšího memoranda v souvislosti
s přípravou stavby přivaděče vody
v koridoru dálnice D3. Jde o stavbu
vodárenské soustavy zajišťující
zásobování vodou pro potřeby
objektů dálnice D3 a přilehlých měst
a obcí. Součástí stavby je cca 64,5 km
vodovodních řadů včetně 4 vodojemů
a 4 čerpacích stanic.
Navrhovaná stavba pomůže zajistit
dostupnost pitné vody pro část obyvatel
Středočeského kraje, což je samozřejmě
v současné době, kdy každoročně řešíme
problémy se suchem a nedostatkem
vody, velmi významné.

Středočeský kraj se podílí na
přípravě a realizaci vodovodního
přivaděče vedeného v souběhu
s budoucí dálnicí D3 na území kraje,
který propojí stávající vodárenské
soustavy skupinového vodovodu
Javorník – Benešov a Posázavského
skupinového vodovodu napojeného
na vodárenský systém Želivka.
Zdrojem pitné vody pro tyto
skupinové vodovody je stejnojmenný
štolový přivaděč.
Středočeský kraj bude projektové
a inženýrské přípravy staveb v celkové
hodnotě cca 55,4 mil. Kč financovat ze
svého rozpočtu v letech 2023 až 2029.

Dotace a fondy
PROGRAM Obchůdek 2021+
Středočeský kraj zareagoval na 2. dotační
výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu, ze
které je možné financovat žádosti o dotaci na
podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. Rada kraje projednala a schválila
projektový záměr na podporu malých prodejen
na venkově s názvem OBCHŮDEK 2021+.
K rozhodnutí zapojit se do aktuální výzvy přispěly zejména rostoucí náklady na energie, se
kterými se subjekty v současné době potýkají.
Účelem dotací bude udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel na území
kraje, na jejichž území se nachází maximálně

jedna maloobchodní prodejna s převahou
potravin, nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách.
Žádosti od roku 2023
Proplácené budou provozní náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny, na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení
neinvestičního majetku a služby související
s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné
prokázat, že souvisí s obchodem. Dále je možné
dotace čerpat na telekomunikační služby a náklady
spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.

Středočeský kraj nyní připravuje konkrétní
specifikaci, díky které bude zajištěno, aby
částky obdržené z dotace skutečně provozovatelům obchodů v menších obcích pomohly.
Program schválilo krajské zastupitelstvo
koncem října. Žádosti bude nejspíše možné
podávat od ledna 2023.
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Schválen první balík kotlíkových dotací. Dostane je 500 žadatelů
Rada Středočeského kraje schválila seznam
prvních registrovaných žádostí, které vyhověly
podmínkám Programu „Výměna zdrojů tepla
na pevná paliva ve Středočeském kraji pro
nízkopříjmové domácnosti“. Konkrétně se jedná
o 500 žadatelů s celkovou dotací přesahující
82 milionů korun, přičemž Radě budou další
doručené žádosti předkládány ke schválení
v postupných etapách. Po tomto rozhodnutí bude
prvním konečným uživatelům zasláno vyrozumění
o poskytnutí dotace.
Středočeský kraj přijímal žádosti o kotlíkové
dotace pro nízkopříjmové domácnosti od 6. 6.
2022 do 31. 8. 2022. Následně byla provedena
kontrola po věcné a formální stránce z hlediska
souladu s Programem. Kraj po skončení lhůty
pro příjem zaevidoval 2 334 podaných žádostí,
v celkové hodnotě 375 milionů korun. Seznam

žádostí od prvních 500 žadatelů dnes na svém
dnešním jednání schválila rada kraje s tím, že
veškeré oprávněné žádosti budou, po předložení
zúčtovacích dokladů, proplaceny.
Středočeský kraj v rámci projektu požádal
prozatím o 266 milionů Kč, z jednání
s Ministerstvem životního prostředí však lze
předpokládat, že rozdíl mezi požadovanou
částkou ze strany kraje a částkou vycházející
z počtu žádostí, bude ze strany ministerstva
dorovnán tak, aby mohly být uspokojeny všechny
doručené žádosti.  
Celkově se jednalo již o čtvrtou výzvu na příjem
žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na
tuhá paliva. Tentokrát však nebyly krajské
projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale
oprávněnými žadateli byli lidé v důchodu a
s nízkými příjmy. Pro domácnost žadatele

současně platilo, že průměrný čistý příjem
na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší
než 170 900 Kč a byly naplněny stanovené
podmínky. Bez ohledu na výši příjmů byli mezi
žadatele zahrnuti také vybrané skupiny žadatelů
dle PODMÍNEK programu.

Krajští radní projednali devět žádostí o dotaci za více než 3,6 milionů korun
ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů
Středočeský kraj schválil 9 žádostí o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy
projektů EU 2021 + a NIP. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým
organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to
na včasnou přípravu projektů.
Mezi žadatele se rozdělí více než 3,6 milionů korun, přičemž se jedná
o projekty z oblasti životního prostředí, revitalizace veřejného
prostranství či vzdělávání. Dotace jsou v současné době poskytovány
na projektovou přípravu. Cílem Středočeského kraje je, aby obce a města
měly co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky
z budoucích dotačních titulů.

Dotace v celkové výši 500 000 Kč je určena pro obce Prodašice, Ctiměřice
a Ujkovice na projekty splaškové kanalizace. Stejnou částku by měla
obdržet také obec Světice, konkrétně na projektovou dokumentaci
pro rozšíření čistírny odpadních vod. Projekt optimalizace zásobování
pitnou vodou pro obec Struhařov bude podpořen částkou přesahující
450 tisíc korun. Dotace by měla být přidělena také projektu kanalizace
a ČOV Skalice (300 000 Kč), rekonstrukci prostoru místní komunikace
v Luce pod Medníkem (200 000 Kč) či pořízení projektové dokumentace
pro intenzifikaci ČOV Struhařov (344 850 Kč). Zásadním projektem
v oblasti vzdělávání je pak dotace na projektovou dokumentaci
k výstavbě mateřské školy Pod Tvrzí v Odolené Vodě (200 000 Kč).
Žádostem dalo zelenou i zastupitelstvo kraje.

Na podporu kultury a obnovy památek v roce 2023 kraj vyčlení 48 milionů korun
Celkově tři dotační programy na podporu
kultury a obnovy památek plánuje kraj
podpořit částkou 48 milionů korun. Dotace ve
výši 2 miliony korun jsou určeny na podporu
základních knihoven, na podporu kultury půjde
11 milionů a na obnovu památek Středočeského
kraje chce kraj poskytnout 35 miliónů korun.
Dotační programy pro rok 2023 schválilo krajské
zastupitelstvo. Programy se otevřou v závěru
tohoto, respektive v počátku příštího roku.
Radní pro oblast kultury, památkové péče

a cestovního ruchu k tomu uvádí: „V naší podpoře
kultury a obnovy památek Středočeského kraje
rozhodně nepolevujeme. V loňském roce jsme
v rámci těchto programů podpořili celkem 213
projektů v celkové výši 53 miliónů korun. Stejně
jako loni vyhlašujeme dotační programy na začátku
roku, aby měli instituce a organizace jistotu
finančních prostředků, a mohly se tak ve větším
klidu věnovat přípravám akcí na podporu kultury.“
Na podporu kultury je určena částka 11 miliónů
korun. Tato podpora je rozdělena do čtyř
tematických okruhů. Kraj chce nabídnout
podporu zejména amatérské kultuře. To se týká
oblastí jako je například divadlo, folklor, tradiční
lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné
umění a literatura, soutěže, publikační činnost
a další. Dotace se dále týká akcí či projektů,
které splňují alespoň některé z následujících
kritérií: jedinečnost, tradice, nadlokálnost
akce. Jedná se zejména o projekty živé kultury,
výstavy, tradiční lidové kultury, letní kina
a výtvarné umění. Dalším tematickým zadáním
je Podpora významných výročí. Ta je určena
zejména pro historické slavnosti, připomenutí

významných výročí a bitev mající oporu
v historických pramenech. Další tematické
podpory vysvětluje radní Václav Švenda:
„V zadání Podpora činnosti organizace chceme
pomoci spolkům, zapsaným ústavům, nadačním
fondům a obecně prospěšným společnostem
zejména v oblasti nájmu prostor k pravidelné
celoroční kulturní činnosti, s náklady na energie
spojené s nájmem nebo výpůjčkou prostor pro
pravidelnou celoroční kulturní činnost v objektu
na území Středočeského kraje. Poslední zadání
je pak určeno na podporu publikační činnosti,
audiovizuálních projektů a nových médií, jejímž
prostřednictvím chceme pomoci profesionálům
v oboru s příslušným živnostenským oprávněním
a obcím s realizací projektů nekomerčního
charakteru v oblasti kultury.“
Na podporu základních knihoven kraj vyčlenil
částku 2 miliony korun. V tomto programu
jsou zahrnuta dvě tematická zadání. První je
na podporu vybavenosti základních knihoven,
které zahrnuje projekty na technické vybavení
pro práci s veřejností, databázové knihovnické
systémy umožňující vyhledávání veřejností
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nebo audiovizuální technikou. Účelem
druhého tematického zadání S knížkou do
života je podpora čtenářské gramotnosti.
Cíli zejména na podporu knihoven v práci
s aktivními rodiči a se zaměřením na nejmenší
čtenáře knihoven.
Třetím programem, na který je vyčleněna
částka 35 milionů korun, je zaměřen na
obnovu kulturních památek. „V prvním
zadání chceme podpořit zejména stavební
a restaurátorské práce, práce na přípravě
obnovy či restaurování památky. Druhé
tematické zadání se týká obnovy památek
určených ke společenskému využití. Týká se
zejména projektů, kde je deklarováno další
využití objektu pro spolkový a společenský

číslo 8/2022

život regionu nebo projekty, kdy je objekt
dostupný nejširší veřejnosti. Příkladem může
být například rekonstrukce starších církevních
objektů pro využití v oblasti cestovního
ruchu, například poutního turismu,“
objasňuje účel dotace radní Švenda.
Termín pro podávání žádostí je v případě
Programu kultura, Tematické zadání Podpora
kultury a Podpora významných výročí stanoven
od 12. 12. 2022 do 30. 12. 2022. Termín pro
podávání žádostí je v případě Programu kultura,
Tematické zadání Podpora činnosti organizace
a Podpora publikační činnosti, audiovizuálních
projektů a nových medií, Programu knihovny
a Programu památky stanoven od 4. 1. 2023 do
23. 1. 2023.

Středočeský kraj chce opět finančně podpořit
městská a soukromá zdravotnická zařízení
Středočeský kraj chce opět finančně podpořit městská a soukromá
zdravotnická zařízení, která poskytují akutní lůžkovou péči ve
středních Čechách. V Programu 2022 – Zdravotnictví je na tento účel
vyhrazeno 25 milionů korun.
O peníze z programu mohli žádat poskytovatelé akutní lůžkové
péče minimálně v oboru vnitřní lékařství. Nabídku využilo
10 zdravotnických zařízení. Program je určen výhradně pro
poskytovatele, které nezřizuje či nezakládá kraj. „Stále platí náš názor,
že není podstatné, kdo nemocnici provozuje, ale důležitá je kvalita
péče. A s tou samozřejmě souvisí i dobré přístrojové vybavení, na které
je možné dotace z našeho programu čerpat,“ uvedl krajský náměstek
hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík. Požadované částky se
pohybují v rozmezí od dvou do tří milionů korun.

Dotační řízení – otevřené Středočeské Fondy  
Středočeský Fond hejtmanky
Připomínáme, že až do 14. hodiny 30. listopadu 2022 je možné podávat žádosti o dotace
z fondu hejtmanky. Tematickými zadáními
jsou Zmírnění následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi.
Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím
centrální internetové aplikace.

Středočeský Fondu na podporu výsadby
stromů
Krajský úřad vydává dotace ze Středočeského
Fondu na podporu výsadby stromů. Lhůta pro
podání žádosti je do 16. prosince 2022, do
14:00 hodin. Více ZDE.

Středočeského Fondu návratných finančních
zdrojů. Další info ZDE.

Středočeský Fond obnovy venkova
Stále je otevřen náš Fond obnovy venkova.
Více na WEBU.

Program 2022 – Fond na podporu obecního
bydlení
Stále je otevřen Fond na podporu obecního
bydlení, a to pro dary i pro dotace. O dary je
možné žádat do 16. prosince 2022, o dotace
až do poloviny prosince 2023. Více na WEBU
kraje.

Středočeský Fond návratných finančních
zdrojů
Až do 16. prosince 2022 (do 14:00) je možné
čerpat individuální návratnost z finanční
výpomoc z rozpočtu Středočeského kraje ze

Fond na podporu participativních rozpočtů
obcí a měst
Do konce června 2024 je otevřen Fond na podporu participativních rozpočtů obcí a měst.
Více ZDE.

Info z dopravy
Stavba obchvatu Benátek nad Jizerou zahájena, naopak silniční průtah Litole dokončen
Silniční síť Středočeského kraje do roku 2024 zhoustne. Nedávno byly
slavnostně zahájeny přípravné práce na stavbě propojky silnic II/272
a III/27212 v těsné blízkosti Benátek nad Jizerou. Naopak skončily práce
na rekonstrukci silničního průtahu Lysé nad Labem v části Litol. Obou akcí

se zúčastnil radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl.
U Benátek nad Jizerou se rozjely práce na terénní části vědeckovýzkumného projektu Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech. Archeologové tak v předstihu prozkoumávají širší okolí stavby

13

číslo 8/2022

Online zpravodaj pro obce

a v místě stavby samotné pomocí zjišťovacích sond a částečné skrývky
ornice lokalizují a následně prozkoumají případné archeologické situace.
Komunikace bude dlouhá zhruba 700 metrů. Propojí silnici na konci
Benátek, v ulici Mladské (III/27212) s tahem mířícím z dálničního sjezdu
č. 27 do Jiřic a Milovic (II/272). Kopírovat bude dálnici D10. Nyní běží
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dostavěno by ale mělo být na
začátku léta 2024. Náklady na stavbu jsou více než 163 milionů korun.
Naopak přestřižením pásky byla dokončena rekonstrukce 1,3 km dlouhého
průtahu Litole, městské části Lysé nad Labem (ulice Mírová, Jiráskova
a Dobrovského sady). Práce začaly na konci srpna 2020. Novinku všichni
ocení, neboť jsou zde jsou vybudovány, kromě kanalizace, i nové chodníky,
parkovací stání, veřejné osvětlení a vyroste tu i nová vegetace.

Nasazeny mohou být i starší autobusy
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku řidičů
a snaze maximálně snížit počet výpadků spojů
v systému PID, umožnilo IDSK ve spolupráci

s koordinačním dispečinkem PID přechodné
opatření, které dopravcům pomůže tuto složitou
situaci alespoň částečně vyřešit.
Již bylo povoleno pro zajištění dopravní
obslužnosti v rámci systému PID využívat v
rámci subdodávek pro smluvní dopravce PID
vozidla a řidiče dopravců, kteří měli vozidla
registrovaná a vybavená pouze pro potřeby
náhradní dopravy za železniční dopravu.
Na základě tohoto opatření mohou smluvní
dopravci na přechodnou na přechodnou dobu

Obchvat Benešova připraven
Silniční dopravě v Benešově by mohl do šesti let ulevit severovýchodní
obchvat. Zda silnice skutečně vyroste, záleží na tom, zda Středočeský
kraj, dostane dotace. Rada nicméně schválila projektový záměr
a zařazení stavby za necelou půlmiliardu korun do krajského Zásobníku
akcí 2021+. Peníze by měly později doputovat z unijního dotačního
programu IROP/ITI anebo národních zdrojů.
Trasa obchvatu vychází z kruhového objezdu v lokalitě Červené
Vršky. Následně vede k železničnímu koridoru mezi Prahou a Českými
Budějovicemi a na jihovýchodě města se napojuje se na stávající silnici
II/112. Výstavba zhruba 4,5 kilometru dlouhého obchvatu byl navržen ve
dvou etapách, nicméně obě etapy budou zprovozněny najednou jako jedna
stavba. Celkové předpokládané náklady akce činí 452 336 880 Kč s DPH.

Silničáři se chystají na opravy
Středočeský kraj chce stále investovat do
rekonstrukcí silnic a budování přeložek.
Několik projektových záměrů schválili
radní a zároveň projekty zařadili do
krajského zásobníku stavebních akcí.
Vznik nových staveb bude záviset na
získání dotací, ať už evropských anebo
národních.
Konkrétně se jedná o přeložku silnice
II/125 mezi Vlašimí a osadou Jinošov,
rekonstrukci komunikace III/3314 mezi
Předměřicemi nad Jizerou a Čihadly
a opravu silnice III/24210 mezi Dolínkem
a Panenskými Břežany. Silnice v daných
lokalitách vykazují špatný technický stav,
nezřídka se objevují výtluky, vysprávky
a trhliny.

provozovat na linkách PID i vozy, které byly
původně autorizovány pouze pro provoz
náhradní autobusové dopravy v systému PID.
Tímto opatřením se otevřela možnost navýšit
portfolio personálu v systému Pražské
integrované dopravy o cca 50 řidičů z řad
malých dopravců, které si mohou smluvní
dopravci najímat na zajištění svých výkonů.
I nadále však pokračují další jednání, která
by i přes nelehkou situaci na pracovním trhu
umožnila další řešení pro stabilizaci systému.

Středočeský kraj plánuje zrekonstruovat
silnici z Březnice
Středočeský kraj chce opravit silnici II/174 z Březnice směrem na
Hudčice a k hranici Středočeského kraje. Radní schválili zařazení
projektu do krajského zásobníku stavebních akcí. Oprava silnice
bude záviset na získání dotací, ať už evropských anebo národních.
Délka rekonstruovaného úseku je 7,3 km. Cílem je rekonstrukce
je odstranění značně nevyhovujícího až havarijního stavu
komunikace, zlepšení možnosti údržby a zvýšení bezpečnosti
silničního provozu. Celkové předpokládané náklady činí více než
215 milionů korun vč. DPH. Projekční práce by měly být hotové
příští rok, první motoristé by se měli po zrekonstruované silnici
svézt v roce 2024.

14

Online zpravodaj pro obce

číslo 8/2022

Stavba Labské cyklostezky zahájena
Středočeský kraj, jako investor zahájil stavbu dalšího úseku cyklostezky
v koridoru mezinárodní Labské stezky, vedené podél Labe. Tato páteřní
nadregionální trasa bude propojena novým úsekem mezi ČOV Mělník, kde
se napojí na již asfaltovou cyklostezku od obce Kly. Odtud povede nová
cyklostezka po břehu Labe, kolem historického Zdymadla Hadík, až k cukrovaru,
kde se napojí na asfaltovou cyklostezku do Mělníka. Předpokládaný termín
ukončení celé stavby je do konce roku 2022.
Cyklistům, kteří se v době výstavby cyklostezky budou pohybovat po trase
v úseku Kly – Mělník doporučujeme použít objízdné trasy použít cyklotrasy
203, 8162 a 8171. Objízdná trasa bude vyznačena orientačním značením
pro cyklisty v terénu.
Jako další propojování Labské stezky budou následovat stavby úseků mezi
městem Kostelec nad Labem a Kozly a dále úseku směrem Tuhani. Tyto stavby
by měly být zahájeny ještě letos na podzim. Po vypořádání majetkoprávních
vztahů v dalším úseku mezi obcí Tuhaň a Kly a následné výstavbě cyklostezky
a cyklostezky mezi Nymburkem, Lysou nad Labem a Čelákovicemi,
vznikne souvislé propojení Labské cyklostezky od Poděbrad až na hranici

Středočeského kraje k Horním Počáplům pod Mělníkem. Ve Středočeském kraji
pak ještě zbyde k dokončení úsek od hranice kraje, od Týnce nad Labem ke
Kolínu, kde je již zadaná studie proveditelnosti a další propojení úseku mezi
městy Kolín a Poděbrady po levém břehu Labe. Tím vznikne souvislá Labská
cyklostezka na území celého Středočeského kraje.

Důležité informace pro obce
l Úvod do problematiky starostenství
S příchodem čerstvého vedení radnice
nezačíná obec na zelené louce. Jsou
zde účetní, případně další zaměstnanci,
kteří zajišťují běžný chod a výkon správy.
Samozřejmě jsou tu i nejmenší obce, kde má
však vedení silnou vůli být samostatné, a tedy
i znalé dané věci. Novickám a novicům však
jistě přijde vhod řada podpůrných materiálů.
„Nový starosta by sám měl vědět, co chce –
nemusí znát vše, ale základní ideu by mít měl.
Administrativní a právní souvislosti si může
rychle dostudovat. Základ by ale měl být v tom
s čím na úřad přichází,” konstatuje Petr Halada,
předseda krajské Komise pro spolupráci
s městy a obcemi a dlouholetý starosta
Kamýku nad Vltavou. A kde konkrétně začít?
Svaz měst a obcí vydal přehlednou příručku
pro nové starosty a starostky. Vše potřebné
najdete a stáhnete ZDE. Hodit se bude
i systém vzdělávání, který začínající starosty
provede základními tématy. Další dokumenty,
prezentace a publikace najdete ZDE.
l Ušetřete náklady na energie
Malé energetické úspory jsou sadou opatření,
kterou můžete učinit bez větších investičních
nákladů a ušetřit až 20 % nákladů za energie.
Začít s nimi na vašich úřadech, v kancelářích
či domácnostech můžete bez váhání hned.
Více na WEBU.
l Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny
a plynu v mimořádné tržní konzultaci
Nařízení vlády stanoví cenový strop pro ceny
elektřinu a plynu, jakožto ceny maximální.
V rámci ceny obou komodit nařízení vlády
též stanoví cenový strop pro stálé platy na
odběrné místo za měsíc. Další info na WEBU.

l Prostor pro sdílení podnětů v souvislosti
s uprchlickou krizí
Města a obce mají nyní prostřednictvím SMO
ČR možnost sdílet své problémy, zkušenosti
či jiné podněty v rámci Komise k adaptaci
a integraci ukrajinských uprchlíků, která
vznikla na Ministerstvu práce a sociálních
věcí. Více ZDE.
l Registrujte se na Celostátní finanční
konferenci
XXV. celostátní finanční konference zve
8. a 9. prosince všechny představitele měst
a obcí. Co vás na letošní CFK čeká? 2 dny na
téma finance a obce, vrcholní představitelé
státní správy i samosprávy, zdroje pro obce
a města i evropská legislativa atd. Registrace
možná přes na WEB.
l Výzva reaguje na uprchlickou vlnu
Ministerstvo vnitra vyhlásilo 2. kolo
mimořádné výzvu Programu prevence
kriminality na místní úrovni. Řeší zvládání
dopadů uprchlické vlny související s invazí
Ruské federace na Ukrajinu. Výzva je
koncipována jako průběžná i „víceletá“.
Žádost na uznatelné náklady za rok 2022
musí být však podána ještě v roce 2022.
Podrobnosti najdete ZDE.

l Vyhlášena nová výzva OPZ
Vyhlášení výzvy Zavádění nových řešení ve
službách podporujících sociální začleňování.
Další zevrubné info naleznete na WEBU.
l Ministerstvo doplnilo pomocnou matici
dotací na správu, údržbu a výstavbu mostů
Pomocnou matici dotací pro kraje a obce
na správu, údržbu a výstavbu mostních
objektů na území České republiky připravilo
Ministerstvo dopravy jako doplnění, k již
publikované metodice. Metodiku najdete ZDE.
l Právní porada zdarma
Víte, že Svaz měst a obcí nabízí právní pomoc
zdarma? Stačí být členem. Do konceptu
členských výhod patří i bezplatná právní
poradna, na kterou se mohou starostové
obracet se svými dotazy. Další info na WEBU.
l Rádce pro nové zastupitele a zastupitelky
Ministerstvo vnitra připravilo publikaci pro
nové zastupitele obcí Jsem zastupitel/ka.
Publikace nabízí především novým zastupitelům
a zastupitelkám praktickou pomůcku pro
základní zorientování se v problematice výkonu
funkce zastupitele obce a fungování správy
obce. Stahujte na tomto WEBU.
l Na podporu z IROPu na speciální vybavení
školních učeben dosáhne více žadatelů
Na ministerstvu pro místní rozvoj se řešilo
nastavení parametrů výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) na
zkvalitňování zázemí pro výuku na základních
školách. Zástupci dotčených orgánů se
dohodli, že limit celkových způsobilých výdajů
na projekt bude v rozmezí od 3 do 50 milionů
korun. Další info ZDE.
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Představujeme komise a výbory
Výbor pro dopravu
Neocenitelné zkušenosti z praxe: Výbor pro dopravu zasedá i na letištích a nádražích
Středočeský výbor pro dopravu čítá 15 členů
a velkou měrou sestává z osobností s pracovními
zkušenostmi ze silniční, železniční i jiné, zejména
veřejné dopravy. Členy výboru na jeho zasedáních,
která se konají osmkrát až desetkrát ročně, doplňují
stálí hosté, zástupci významných subjektů na poli
dopravy nejen ve středních Čechách – Českých drah,
ROPID, IDSK nebo KSÚS. Živá a přínosná spolupráce je rovněž s Hlavním
městem Prahou a dalšími jejími organizacemi.
Role výboru je z jeho podstaty poradní. Výbor se zabývá návrhy
předloženými radou kraje, připomínkuje strategické dokumenty, sleduje
práci rady kraje, ale přijímá i vlastní usnesení. Konkrétně se členové
výboru věnují např. homogenizaci povrchů silnic, schvalování dotací na
výstavbu cyklostezek, připomínkují koncepce rozvoje veřejné dopravy,
kvalitu zimní i běžné údržby silnic nebo objem investic.
Z části výbor svou agendu tvoří sám – řeší sporná témata, jako
například provoz na lokálních tratích, standardy veřejné dopravy, které
mají zásadní dopad do financování veřejné dopravy, nebo plánování

vysokorychlostních železničních tratí (VRT) a jejich dopady na dotčené
obce. Z těch nejaktuálnějších témat se zabývá náklady na veřejnou
dopravu, které ovlivňuje například zvyšující se cena trakční energie,
nebo modernizací železničních vozů, která je plánovaná ve větší míře
od roku 2024 dále. Řadu témat aktivně řešíme se starosty konkrétních
obcí a při systémových změnách se snažíme být prostředníkem a hledat
kompromisní řešení.
Výbor se řídí ročním plánem práce a jeho setkání bývají tematicky
zaměřená. Středočeskou leteckou dopravou jsme se zabývali na zasedání
na Letišti Václava Havla v Praze, železniční dopravou zase na pražském
hlavním nádraží, máme za sebou i setkání věnované vodní a říční dopravě.
Tematická setkání členům výboru pomáhají rozšiřovat obzory a výjezdní
zasedání zvyšují znalost konkrétních prostředí.
Jednání výboru jsou vždy věcná a přínosná, diskuze zajímavé a práce velmi
racionální. Za to bych všem kolegům z výboru i našim spolupracovníkům
rád poděkoval.
Ondřej Lochman,
předseda Výboru pro dopravu SK

Informace z ostatních odborů
ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Politika v oblasti závislostí a její koordinace ve Středočeském kraji
Problematika závislostí, zejména těch, které
mají na společnost negativní dopady, je ve
společnosti nepopulární a ostrakizované
téma i přes to, že závislosti jsou od nepaměti
její nedílnou součástí. Abychom předešli
těmto negativním dopadům, nebo alespoň
minimalizovali škody, je potřeba k závislostem
přistupovat zodpovědně a věnovat jim pozornost.
Děje se tak prostřednictvím koordinovaného
souboru preventivních, vzdělávacích, léčebných,
regulačních a dalších nástrojů a opatření,
které nazýváme politikou v oblasti závislostí.
Jejím účelem je jednoduše řečeno předcházet
negativním důsledkům spojeným se závislostním
chováním a snížit jeho zdravotní, sociální,
ekonomické a jiné škody pro jedince i celou
společnost.
Současná politika v oblasti závislostí se
zabývá závislostmi látkovými, zahrnující
legální i nelegální návykové látky a závislostmi
nelátkovými, jako je například hraní hazardních
her (gambling) a digitální závislosti (internetu,
sociálních sítí, online her atd.) Právě
problematika digitálních závislostí představuje
závažný veřejno-zdravotní a společenský
problém, jehož význam v posledních letech
v souvislosti s dostupností nových technologií,
chytrých telefonů a neomezeného internetového
připojení stále roste.
Za účelem koordinace politiky v oblasti závislostí

na krajské úrovni je ve Středočeském kraji
zřízena Krajská komise pro oblast závislostí
a pozice krajského protidrogového koordinátora.
Krajská komise pro oblast závislostí (dále
jen „Komise“) je stálým poradním orgánem
hejtmanky Středočeského kraje. Jejími členy
jsou vedle zástupců dotčených odborů Krajského
úřadu Středočeského kraje (odbor sociální,
zdravotnictví, školství a bezpečnosti), zástupci
poskytovatelů adiktologických služeb, Krajské
hygienické stanice, Probační a mediační služby,

PČR, místních protidrogových koordinátorů.
Úlohou Komise je zejména sledovat vývoj
a aktuální situaci v oblasti závislostí, připravovat
podklady a návrhy k řešení aktuální situace,
připravovat strategické dokumenty, zabezpečovat
provázanost a součinnost při uplatňování
politiky v oblasti závislostí v kraji, spolupodílet
se na metodice přidělování finančních prostředků
v rámci této politiky a jiné činnosti. Komise se
schází nejméně 4x za rok.
V současné době má Komise zřízeny čtyři stálé
pracovní skupiny:
• Pracovní skupina pro primární prevenci,
koordinaci a vzdělávání
• Pracovní skupina pro harm reduction
• Pracovní skupina pro léčbu a resocializaci
• Pracovní skupina pro financování
Pracovní skupiny jsou složeny z odborných
zástupců příslušných oblastí a zabývají se
řešením konkrétních úkolů, vyžadujících užší
specializaci.
Krajský protidrogový koordinátor má
koordinační, organizační a iniciativní roli
v působnosti kraje. Má klíčovou úlohu ve
vytváření jednotné a soudržné politiky v oblasti
závislostí v kraji a v koordinování místních
postupů. Spolupracuje s příslušnými odbory
úřadu a koordinuje jejich činnost. Spolupracuje
s organizacemi, od vládních orgánů po místní
nevládní organizace a další poskytovatele služeb,
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kteří se podílí na realizaci dílčích cílů politiky
v oblasti závislostí.
Neméně významnou je pozice místního
protidrogového koordinátora na místní úrovni,
která je obvykle zřizována v obcích s rozšířenou
působností. Jeho role je obdobná, zejména
zajišťuje spolupráci a organizuje činnost
jednotlivých aktérů politiky v oblasti závislostí
na území obce či v jejím správním obvodu, např.
odbory sociální, školství, zdravotnictví místního
úřadu, PČR, městská policie, místní poskytovatelé
služeb a další. Velice důležitou činností je také
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shromažďování informací o vývoji situace
v oblasti závislostí v daném regionu. Zabezpečuje
pak jejich vyhodnocení a podává iniciativní
návrhy představitelům a příslušným orgánům
obce. Spolupracuje samozřejmě také s příslušným
krajem a krajským protidrogovým koordinátorem.
Politika v oblasti závislostí je mezioborová
politika, na níž se podílí řada různých
subjektů a aktérů, jejichž činnost a aktivity
by měli být organizovány a koordinovány
tak, aby bylo možno dosáhnout vytyčených
cílů. Slaďování společného úsilí a postupu

jednotlivých subjektů je založeno na míře
a kvalitě vzájemné komunikace. Protidrogový
koordinátor v těchto procesech plní roli
styčného důstojníka, koordinátora, iniciátora
a hlavního komunikátora. Jeho role v politice
v oblasti závislostí je klíčová a mnohdy
nezbytná, je třeba důkladně zvážit zřízení
nebo posílení úvazku funkce protidrogového
koordinátora na místní úrovni.
V příštím čísle představíme strategické
dokumenty a financování politiky v oblasti
závislostí.

Hity ze zemí EU
Návštěvníci mohli kromě ochutnávání evropských
chutí poznávat Evropu i v dalších oblastech.
Během celého festivalu si mohli prohlédnout také
putovní výstavu projektů a staveb oceněných
odbornou veřejností a realizovaných na území
Středočeského kraje, které byly financovány právě
z prostředků Evropské unie. Na přípravě výstavy
kraj spolupracoval s Nadací pro rozvoj architektury
a stavitelství a s Českou komorou architektů.

Kromě vítězných kapel loňského ročníku
Skutečné ligy, Madame Royal a Wotazník, které
představily návštěvníkům výběr hudebních hitů
z jednotlivých zemí Evropské Unie, na každém
z jedenácti zastavení vystoupily také kapely Eddie
Stoilow a Šárka Vaňková. Organizační zajištění
měla na základě výběrového řízení na starosti
agentura A-Propos, koordinační stránku série akcí
pak zajišťovala Středočeská centrála cestovního
ruchu.

ODBOR KULTURY
Středočeši ochutnali Evropu
Poslední ze série food festivalů Ochutnej
Evropu se uskutečnila v polovině října v Kladně.
Středočeský kraj uspořádal celkem jedenáct
představení evropských chutí, vůní a kultury
v největších krajských městech. Cílem celé tour
uspořádané při příležitosti předsednictví České
republiky v Radě Evropské Unie bylo přiblížit
občanům kraje příjemnou formou výhody, které
Evropská unie přináší. Prostřednictvím putovní
výstavy si mohli návštěvníci prohlédnout
projekty hrazené z financí EU, které v průběhu
let vznikly ve středočeských městech a obcích
a k tomu ochutnat a poslouchat to nejlepší
z Evropy. Festival během dvou měsíců přilákal
desetitisíce návštěvníků. Záštitu celé akci udělil
ministr pro evropské záležitosti ČR pan Mikuláš
Bek.
Každý víkend během posledních dvou
měsíců hostila největší středočeská
města festival Ochutnej Evropu. Desítky
tisíc návštěvníků ochutnávaly evropské
delikatesy na náměstích středočeských
měst. Do Kladna v sobotu s dalšími členy
krajské rady dorazila opět také hejtmanka
Petra Pecková. Z podia, a poté i osobně
a malým dárkem, poděkovala všem
prodejcům i celému realizačnímu týmu.
Nezapomněla ani na samotné návštěvníky.
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Středočeská filmová kancelář pomáhá obcím na filmové plátno
Střední Čechy přitahují české i světové filmaře
desítky let. Rozmanitost kraje, jeho historie,
známá i neobvyklá místa se často objevují
v tuzemských i zahraničních filmech. Mezi
oblíbená místa natáčení patří zejména historické
objekty, hrady a zámky nebo přírodní úkazy,
kterých je v kraji nespočet. Pro tvůrce filmů jsou
zkrátka střední Čechy rájem.
A která místa se v poslední době objevila na
filmovém plátně? Pro pokračování úspěšné
pohádky Princezna zakletá v čase II si český
štáb vybral hrad Točník a Křivoklát. I v době
nejtěžšího lockdownu se na Kačině natáčel
mimořádný a velmi aktuální film Oslo, za kterým
stojí slavný producent Spielberg. V Milovicích
pak vznikal seriál Na západní frontě klid.
Nedávno měl premiéru velkofilm Jan Žižka, který
se natáčel hlavně ve Středočeském kraji. A tím
výčet filmů a filmových míst teprve začíná.

Žádanými lokacemi jsou skanzeny, historická
centra měst i neobvyklé budovy jako nemocnice,
staré průmyslové objekty a technické památky.
Zprostředkují jednání
Ekonomický přínos z natáčení v kraji je
nesporný, výrazně z něj profitují právě
středočeské obce. Ruku v ruce s filmovou
produkcí a zařazením středočeských lokalit
na filmová plátna jde i podpora cestovního
ruchu v regionu, ze které obce rovněž mohou
profitovat. A nejen to, filmoví tvůrci rádi využijí
služeb místních dodavatelů služeb i nabídky
místních řemeslníků.
Cílem filmové kanceláře je poskytovat
partnerskou asistenci českým i zahraničním
produkcím hraných a dokumentárních
filmů, televizních pořadů, reklamních
spotů a dalších audiovizuálních děl. Kromě
poskytování informací a kontaktů pomáhá

s vyhledáváním vhodných filmových
lokací a zajištěním jejich obhlídek. Jejím
významným přínosem je navíc urychlení
získání potřebných povolení k natáčení.
Jedná s obcemi, místními úřady a majiteli
lokací, policií a dalšími záchrannými
složkami. Zajišťuje také jednání mezi filmaři
a úřady a podporuje publicitu filmových děl,
na kterých spolupracuje.
Ve středních Čechách se najdou filmařské
trháky i místa zapomenutá, která jsou
kamerám dosud ukrytá, přitom filmaře mohou
okouzlit a podnítit jejich fantazii. Filmové
štáby často hledají obce, ve kterých by mohly
realizovat většinu filmového projektu. Dejte
o sobě vědět, Středočeská filmová kancelář
se ráda stane vaším partnerem v jednání
s filmovými produkcemi. Více najdete na
strednicechyfilm.cz.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
Krajské nemocnice rozjely kampaň na dárcovství
krve pod heslem Hrdina je v každém z nás
Příbramské kino
hostilo slavnostní
zahájení kampaně
na podporu
dárcovství krve s
názvem „Hrdina je
v každém z nás“.
Myšlenka kampaně
spočívá v tom, že
každý se může
stát hrdinou. Není
k tomu potřeba mít žádné super schopností, jen
ochotu darovat krev, čímž můžeme zachránit život
druhých. Do kampaně, kterou připravila Oblastní
nemocnice Příbram, se zapojí v rámci informační

„Roadshow“ po Středočeském kraji všechny
krajské nemocnice.
Nedílnou součástí kampaně je také unikátní
videoklip s tematickou písní, ve kterém mimo
jiné vystupuje známý fotbalista Jan Koller,
který se stal současně ambasadorem celého
projektu. Veškeré informace lidé naleznou
také na speciálně vytvořeném webu
www.budsuperhrdina.cz.
Díky informační Roadshow po středočeském kraji
se mohou lidé od odborníků z krajských nemocnic
dozvědět potřebné informace k dárcovství krve.
Informační stánky budou ve stanovených časech
rozmístěny v lokalitách, ve kterých krajské
nemocnice sídlí.

Kladenská nemocnice zahájila rekonstrukci bloku C2
Dlouho očekávaná rekonstrukce bloku C2 v rámci kladenské nemocnice
byla za účasti krajského náměstka pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka,
vedení nemocnice a zhotovitele stavby slavnostně zahájena. Začala
tak náročná, ale velmi potřebná přestavba, která po dokončení přinese
komfort pro pacienty i personál. Hotovo by mělo být na konci příštího
roku. Investici v řádu několik stovek milionů korun financuje Středočeský

kraj. Investice do rekonstrukce pavilonu C2 je kryta úvěrem, který si vzal
Středočeský kraj od Evropské investiční banky, a to ve výši 360 milionů
korun.
Původní termín rekonstrukce přerušila pandemie koronaviru na podzim
roku 2020, a nemocnice tak z důvodu nárůstu cen musela vyhlásit nové
výběrové řízení. Podařilo se vysoutěžit nového dodavatele a modernizaci
tak nic zásadního nebrání. Vzhledem k tomu, že jde celkově o rozsáhlou
rekonstrukci prováděnou za provozu nemocnice, je akce rozdělena do tří
časových etap. První část je již v plném rozběhu, v té nemocnice zajišťuje
přípravu náhradních prostor a stěhování oddělení tak, aby byl co nejméně
narušen provoz zařízení.
V plánuje je i zahájení hlavní části projektu, kdy se začne se samotnou
rekonstrukcí bloku. Ta se bude týkat všech stavebních prvků od suterénu
po střechu. Zrenovují se obvodový plášť, podlahy, všechny rozvody a další
stavební prvky. Stávající okna se vymění za nová plastová s mikroventilací.
Sedlová střecha s asfaltovými šindeli bude nahrazena novou plechovou
falcovanou krytinou a půdní prostor nad 5. patrem se zateplí. Před
budovou v atriu se rozšíří dlažba pro potřeby sanitních vozů a v okolí se
vysadí nová zeleň. Po samotné rekonstrukci se přestěhují některá oddělení
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z provizorních umístění do nových trvalých prostor v rekonstruovaných
částech monobloku.
Rekonstrukce bloku C2 je tak dalším logickým krokem v modernizaci
monobloku celé nemocnice a navazuje na již zrenovované objekty
C1 a B a novostavbu budovy Centra akutní medicíny (CAM)
V nové části bloku C2 budou definitivně umístěna tato oddělení:
• Ambulance pediatrie, lůžkové oddělení
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• Neonatologie
• Dětská JIP
• Oddělení šestinedělí
• Gyncentrum, ultrazvuk, CTG (Kardiotokografie)
• Ambulance urologie, zákrokový sálek a urogynekologie
• Ambulance ortopedie, lůžkové oddělení a speciální vyšetřovna
• Ambulance neurologie • Lůžková část neurologie a urologie

V kolínské nemocnici byla zahájena rekonstrukce pavilonu O
Oblastní nemocnice Kolín zahájila stavební práce v rámci projektu
„Rekonstrukce objektu SO 03 – Pavilon „O“. Jedná se o rekonstrukci
posledního z pavilonů tvořících komplex vzájemně propojených a
navazujících budov v areálu nemocnice, zaměřených na poskytování
akutní péče. Ve zrekonstruovaném objektu budou umístěny například části
interního a cévního oddělení či ORL. Současně dojde k vybudování spojovací
chodby, díky které bude pavilon navázán na další budovu.
Cílem stavebního projektu je provedení rekonstrukce stávajícího objektu
SO 03 (pavilon „O“) v rozsahu 2. až 5. nadzemního podlaží pro umístění části
interního oddělení, cévního oddělení, ORL a ordinací (poraden) uvedených
oborů, včetně výstavby nadzemní spojovací chodby za účelem nadzemního
propojení s pavilonem „L“ (oddělení onkologie, kožní oddělení, oddělení
lůžkové RHB). Dále se počítá s rekonstrukcí střechy objektu a vybudování
venkovního požárního schodiště i nového výtahu.
Stavební náklady jsou předpokládány v částce 192 mil. Kč vč. DPH. Realizace
projektu je stanovena na 12 měsíců. Projekt je financován Středočeským
krajem z úvěru poskytnutým Evropskou investiční bankou.

Dětské centrum Kolín otevře pediatrickou ambulanci a ambulanci fyzioterapie
Dětské centrum Kolín rozšíří své služby
o dvě nové ambulance. Konkrétně jde o
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
a fyzioterapii. Spuštění možné registrace
dětských pacientů se předpokládá v průběhu
října, nyní je dětské centrum ve fázi
vyjednávání příslušných smluv se zdravotními
pojišťovnami. Předběžný zájem mohou
rodiče projevit odesláním formuláře na webu
Dětského centra.
Vznik dvou nových ordinací umožnila
transformace Dětského centra v Kolíně na
zařízení poskytující širší rozsah péče. Dětské

centrum Kolín (podle platné legislativy
dětský domov pro děti do 3 let věku) ve
svých počátcích poskytovalo zdravotní
služby a zaopatření dětem, které nemohou
vyrůstat v rodinném prostředí, dětem týraným,
zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým
ve vývoji nevhodným sociálním prostředím
nebo dětem zdravotně postiženým. „V
rámci postupné transformace začalo centrum
poskytovat dlouhodobou lůžkovou péči pro
děti od narození do dovršení 18 let věku, které
vyžadují nepřetržitou zdravotní péči. A nyní se
konečně otevřou dvě nové ambulance, které již

Kolínská nemocnice se díky novým přístrojům nukleární magnetické
rezonance zařadila mezi nejmodernější NMR pracoviště v ČR
Oblastní nemocnice Kolín rozšiřuje pracoviště Nukleární magnetické
rezonance (NMR) o dva nové přístroje. Obnovuje tak stávající zastaralý
přístroj s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla z roku 2010 a zároveň
uvedla do provozu nový přístroj NMR s indukcí magnetického pole 3 Tesla.
Tímto krokem se Oblastní nemocnice Kolín zařadila mezi nejmodernější
NMR pracoviště v České republice.
Stavební práce včetně instalace trvaly devět měsíců a zahrnovaly
realizaci venkovní přístavby podél západního průčelí Pavilonu „G“ a dále
rekonstrukci jeho přízemí v místě původně umístěných šaten pro personál.
Dodavatelem nových přístrojů NMR je společnost Siemens Healthcare,
s. r. o. a jejich pořizovací cena činí více než 62 milionů korun, přičemž
bude v plné výši hrazena z dotačního programu REACT-EU Ministerstva
pro místní rozvoj. Vybudování nových prostor pro umístění přístrojů
NMR s náklady ve výši přesahující 36 milionů korun zajistila stavební
společnost Realitní a stavební společnost s.r.o. Budou taktéž v plné výši
hrazeny z dotačního programu REACT-EU Ministerstva pro místní rozvoj.

budou sloužit i veřejnosti. Velice mě těší, že se
nám, a hlavně zásluhou paní ředitelky, podařilo
tento projekt dovést do zdárného konce. Nové
ordinace jistě přispějí ke zlepšení dostupnosti
zdravotní péče a opět se jedná o projekt, který
největší užitek přinese samotným občanům,“ řekl
na slavnostním setkání statutární náměstek
hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel
Pavlík.
Rekonstrukce Dětského centra Kolín přišla na 5
milionů korun. Spolu s výstavbou nových ordinací
došlo i na opravu terasy, aby ji hospitalizované
děti mohly bezpečně využívat.
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ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Národní plán obnovy. Další šance pro brownfieldy
Města a obce mají velký zájem o dotace
na regeneraci brownfieldů. Do programu
pro podnikatelské využití brownfieldů
v rámci Národního plánu obnovy (NPO,
komponenta 2.8 Revitalizace se starou
stavební zátěží) se přihlásil rekordní
počet projektů. Celkem bylo přijato 35
projektů z celé České republiky, což je
asi čtyřikrát víc než v poslední výzvě
předchozího programu. Podpořit lze
nově i multifunkční projekty a výstavbu
obecních bytů. Obce a města, které

nevyužily v rámci NPO stávající výzvu
programu pro podnikatelské využití
brownfieldů mají stále ještě možnost
připravit žádosti o dotace do dalších
dvou chystaných výzev pro programy pro
regeneraci specifických brownfieldů a
pro nepodnikatelské využití brownfieldů.
Ohledně konzultací se zájemci mohou
obrátit na Oddělení regionálního rozvoje
Krajského úřadu Středočeského kraje
(tel.: 257 280 375, MT: 725 397 428) nebo
se informovat na WEBU.

Může se hodit
Krajská veterinární správa informuje o ptačí chřipce
Krajská veterinární správa (KVS) informuje, že nastávající roční období
je z pohledu šíření nákaz doprovázeno především výskytem nebezpečné
nákazy ptačí chřipky z důvodu tahu velkého množství ptactva ze
severních oblastí Evropy. Ptačí chřipka, virové onemocnění, postihuje
volně žijící ptáky, drůbež a další ptáky chované v zajetí. V roce 2021 bylo
v naší republice zjištěno 47 ohnisek s tím, že Středočeský kraj patřil k těm
nejpostiženějším.
V případě nenadálých a jinak nezdůvodnitelných úhynů ptactva, musí být
kontaktována KVS, která prostřednictvím svých úředních veterinárních
lékařů případné podezření na nákazu potvrdí či vyvrátí. Pokud na
základě šetření dojde k potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, přijímá
KVS příslušná opatření. Jako nedílnou součást protinákazových opatření
vyhlašuje KVS uzavřená pásma kolem ohniska o celkovém poloměru 10 km.

Předávají online formou
Svou důležitou roli při řešení nákaz zvířat
mají taktéž i starostové obcí spadajících do
vyhlášeného uzavřeného pásma. Na tuto
skutečnost je myšleno i v zákoně o veterinární
péči, podle kterého se obce podílejí na svém
území, které zasahuje do ochranného pásma,

pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma
s omezením, na zabezpečování mimořádných
veterinárních opatření, a to způsobem
a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními.
Obci je v tomto případě nařízeno zajistit provedení
součtu veškeré drůbeže a ptáků chovaných

v zajetí v dané obci včetně adres a kontaktních
údajů na chovatele. Tyto a další údaje pak
předávají online formou Státní veterinární správě.
Údaje slouží k analýze rizika šíření nákazy včetně
následného provedení odběrů vzorků u části
populace ptáků v uzavřeném pásmu.

Styk zakázán
Riziko vzniku ohniska nákazy a výše
uvedených opatření je vhodné snížit
preventivními opatřeními, které může
udělat každý chovatel. Nejdůležitějším
preventivním opatřením je, aby všichni
chovatelé drůbeže zamezili v maximální
možné míře kontaktu s volně žijícími
ptáky, a to například tak, že krmivo

i vodu umístí své drůbeži uvnitř budov,
v krajním případě pod přístřeškem,
a pokud možno zamezí pobytu drůbeže
na vodních plochách, kde jsou i volně
žijící vodní ptáci.
Veškeré informace o původci ptačí
chřipky, informace o aktuální situaci
i informace pro veřejnost naleznete ZDE.

Informace o krajském úřadě, novinky
a užitečné informace naleznete:
Chybí Vám v obsahu nějaké téma? Chcete se na něco zeptat? Máte připomínky?
Pište na adresu obce@kr-s.cz.
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Povinné datové schránky!
S rokem 2023 přichází podstatná změna. Rozšíří se
povinné využívání datových schránek.
V Česku fungují od roku 2009 a povinně je
dosud museli využívat pouze pro firmy, advokáti,
insolvenční správci či daňové poradci.
S účinností od 1. 1. 2023 bude datová schránka
automaticky zřizována:
• Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným
v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také těm,
které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním
rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků
jednotek nebo obecně prospěšných společností.
• Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly
datové schránky OSVČ zřizovány pouze na základě
jejich žádosti, nyní jim však DS zřídí Ministerstvo
vnitra automaticky.
Znamená to, že nově budou povinně zavedeny
pro všechny držitele živnostenského oprávnění
a všechny podnikatele v tzv. svobodných profesích,
a také spolky a společenství vlastníků bytů.

Datová schránka bude zřízena všem podnikajícím
fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám
počátkem příštího roku automaticky (na základě
zápisu do příslušné evidence – tedy jakmile si
dotyčný́ zřídí živnost či společnost).
Tuto datovou schránku bude povinné́ využívat
při styku s orgány veřejné́ moci, tedy vyzvedávat
a vyřizovat doručené́ dokumenty, a nebude možné́
ji znepřístupnit. Zároveň platí, že úřady musejí
s vlastníky datových schránek komunikovat právě
jejich prostřednictvím!
Datovou schránku si mohou ti, kterých se to týká
zřídit v předstihu, což Ministerstvo vnitra ostatně
doporučuje.
Kdo datovou schránku může zřizovat?
• zřízení datové́ schránky žádá fyzická́ osoba, která́
je oprávněna za konkrétní́ podnikající́ fyzickou
osobu.
• V případě právnické́ osoby, zase osoba, která́ je
oprávněná jménem právnické́ osoby jednat. Tedy

ZALOŽTE SI DATOVOU
SCHRÁNKU

buď statutární́ orgán, člen statutárního orgánu,
nebo jiná́ fyzická́ osoba, která́ své́ oprávnění doloží́
např. plnou mocí, či zápisem z valné́ hromady atd.
Žádat lze:
• Osobně na Czech Pointech
• Podnikající fyzické osoby (živnostníci) mohou
využít online zřizování datové schránky pomocí
Identity občana (například prostřednictvím
eObčanky či Bankovní identity).
osoby již zřízenu datovou schránku „soukromou“
(jako fyzická osoba). Nově budou muset mít
i „podnikatelskou“, o její zřízení ovšem mohou
prostřednictvím té pro fyzickou osobu požádat.
Pro více informací o datových schránkách je možné
navštívit webové́ stránky www.chcidatovku.
cz a pro přihlášení do datových schránek www.
mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje
také́ infolinka 954 200 200.
V případě dalších dotazů k datovým schránkám
neváhejte obrátit na datovkynove@mvcr.cz.

Jak si zřídíte datovou schránku?
Existují dva způsoby:
ONLINE

K čemu datová schránka
slouží?

Navštivte webovou stránku
chcidatovku.cz, kde naleznete
více informací k jejímu zřízení.

zjednoduší vám komunikaci
nejen s úřady, ale nově již
například i s bankami či
pojišťovnami
umožní vám komunikovat s
ověřenou identitou
elektronicky odkudkoliv
založení i komunikace s
úřady přes datovku je zcela
zdarma
úřady jsou vám můžou rychle
a bezpečně zaslat důležité
dokumenty - a nebojte se,
žádnou zprávu nezmeškáte
díky notifikacím přes e-mail
či sms
s pomocí datovky si vyřidíte
třeba nový řidičský průkaz!

OSOBNĚ NA POBOČCE
Czech POINT
Navštivte tzv. kontaktní místo
veřejné správy - Czech POINT,
kde požádáte o zřízení datové
schránky pro fyzickou osobu.
Nezapomeňte na doklad
totožnosti.

