
KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky

Milé kolegyně, milí 
kolegové,
srdečně vás opět zdravím 
do všech středočeských 
obcí. Je tu adventní čas 
a po dvou letech covidových 
omezení je šance na našich 

náměstích a návsích rozsvítit vánoční stromečky 
spolu se sousedy, zajít si na adventní trhy a dát 
si se známými, přáteli, rodinou a třeba i zcela 
neznámými kolemjdoucími svařák a dát se do 
řeči. Velmi si vážím toho, že zase můžeme… 
a těším se z každého předvánočního setkání 
například v rámci Středočeského adventu či jiných 
skvělých předvánočních akcí, které se po celém 
Středočeském kraji pořádají.
Vím, že letošní Vánoce jsou pořád doprovázené 
obavami. Obavami o to, jak se bude vyvíjet 
situace na Ukrajině. Jestli se opět pohne 
velká migrační vlna těch, kteří budou muset 
prchnout před Putinovou agresí. Věřte, že se na 
to připravujeme, a když bude třeba, tak to znovu 
zvládneme. A přítomné jsou i obavy našich občanů, 
že nezvládnou účty za energie a všeobecné 
zdražování. Vím, že vy jste ti v první linii, s nimiž 
své starosti sdílí. I zde věřím, že to společně 
zvládneme, jako jsme zvládli minulé obtížné roky.
My na kraji jsme proto například schválili velmi 

zodpovědný rozpočet, který počítá s krizovými 
rezervami. Zároveň stále je proinvestiční. Jen na 
investiční výdaje z vlastních zdrojů alokujeme 600 
milionů korun, což je o 100 milionů více než v roce 
2022. Vyšší jsou například plánované výdaje na 
opravy škod po zimě na silnicích II. a III. třídy, 
na něž jsme vyčlenili 255 milionů, což, jak věřím, 
Středočeši ocení. 
A rozpočet také přináší opět celou paletu dotačních 
programů, které jsou tu především pro vás, aby vám 
usnadnily rozvoj vašich obcí a měst. Ve schválené 
verzi rozpočtu na ně počítáme s 580 miliony korun, 
což je trochu méně než pro rok 2022, ale shoda 
napříč koalicí zní, že pokud by se našly dodatečné 
prostředky, pokusíme se fondy ještě „přikrmit“. 
Podrobnosti, kdy, kolik, z jakého fondu se dá čerpat, 
najdete v tomto vydání Zpravodaje.
Také se v něm dočtete o našich plánech na další rok 
nebo dokonce až do konce volebního období. Zdá 
se to totiž skoro neuvěřitelné, ale my na kraji už 
načali druhou půlku našeho společného vládnutí. 
Priority jsou jasné. Podporovat inovace ve školách, 
jen na to je určeno pro příští rok 100 milionů korun, 
dál rozvíjet moderní veřejnou dopravu, což zajistí 
mimo jiné vypisované tendry na nové autobusové 
a od příštího roku i železniční dopravce, podporovat 
přitom výstavbu záchytných P+R parkovišť v kraji, aby 
využití veřejné dopravy bylo komfortnější, postupovat 

v digitalizaci agend kraje, intenzivně investovat do 
oprav středočeských silnic a zvyšovat bezpečnost 
provozu například výstavbou obchvatů, rozvíjet 
vodohospodářskou infrastrukturu, aby byla zajištěna 
pitná voda pro Středočechy a mnoho dalšího. Rozvíjet 
také budeme projekty bezpečnosti, kdy zvyšujeme 
bezpečnost ve školách nebo nemocnicích a také stále 
intenzivněji spolupracujeme se složkami IZS. A přitom 
se budeme dál brát za spravedlivější rozdělení daní 
do krajského rozpočtu, protože Středočeský kraj 
je rozpočtovým určením daní diskriminován a je 
nespravedlivé, aby na hlavu v kraji, který má třeba 
největší silniční síť, bylo výrazně méně peněz než 
v jiných regionech.
Čeká nás toho zkrátka hodně. A já se na to těším 
a chci doufat, že snad ten příští rok nebude 
provázen další krizí, která bude síly odčerpávat. 
I kdyby ale přišla, tak vím ze zkušenosti posledních 
dvou let, že díky nasazení jak krajských úředníků, 
tak především Vás starostů to zvládneme.
A nejvíc se pak těším na to, že se zase po Novém 
roce rozjedeme za vámi do kraje. Abychom 
načerpali co nejvíce informací o tom, co vás tíží 
a těší a co pro vás můžeme na kraji udělat. 
Do doby, než se uvidíme, vám přeji klidné prožití 
svátků a co možná nejpohodovější vstup do nového 
roku 2023!
 Vaše Petra Pecková, hejtmanka
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Dejte si do kalendářů

WEBINÁŘE
Zveme Vás na webináře, které 
vzešly z aktuálních potřeb 
a témat, se kterými se potýkáte 
anebo které vás zajímají. Na 
TOMTO ODKAZU najdete 
konkrétní nabídku online 
seminářů. 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.

Záznam webináře Fondy Středočeského kraje na rok 2023 ze dne  
15. 12. 2022 je možné shlédnout ZDE.

1. 2. 2023 – Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných 
celků (kombinovaná forma – prezenční a samostudium)

1. 2. 2023  – Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných 
celků (distanční forma – webinář a samostudium)

Termíny zasedání 
zastupitelstva 

30. 1. 2023 
27. 2. 2023 
27. 3. 2023
24. 4. 2023 
29. 5. 2023 
26. 6. 2023
Termíny zastupitelstva  
a všech výborů naleznete 
aktualizované i ZDE.

Zasedání se koná od  
10 hod.  ve velkém sálu 
Zastupitelstva SK ve dnech 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/webinare
https://vimeo.com/user117471422/videos
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/webinare
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/rozvoj-egovernmentu?p_p_auth=uH4b44pL&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18303199&_101_type=content&_101_groupId=14432&_101_urlTitle=webinare-stredoceskeho-kraje-v-roce-2022
https://visk.cz/seminare/8050-vstupni-vzdelavani-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-br-kombinovana-forma-prezencni-a-samostudium
https://visk.cz/seminare/8050-vstupni-vzdelavani-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-br-kombinovana-forma-prezencni-a-samostudium
https://visk.cz/seminare/8051-vstupni-vzdelavani-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-br-distancni-forma-webinar-a-samostudium
https://visk.cz/seminare/8051-vstupni-vzdelavani-uredniku-uzemnich-samospravnych-celku-br-distancni-forma-webinar-a-samostudium
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/204
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Vedení Středočeského kraje navštívilo Kralupy nad Vltavou
Ohlédnutí za návštěvou města, které po válce vyrostlo z popela. 
Rozvoj Kralup nastal se zavedením železnice a od 
té doby se pokrok v Kralupech nezastavil. V 19. 
století byla vystavena první chemická továrna, 
loděnice, železnice se rozšiřuje a z Kralup se stal 
velký železniční uzel pro střední Evropu. V té 
době usilují o statut města. Bohužel bez kostela 
to tenkrát nešlo. Ale ani to obyvatele neodradilo 
a kostel z darů pražského probošta Mgr. Eduarda 
Tersche postavili. Tolik z bohaté historie města, 
které se rozkládá na obou březích řeky Vltavy. 
Vedení Středočeského kraje dne 22. listopadu 
v Kralupech navštívilo například dva bývalé 
mlýny. Jeden dnes poskytuje domov seniorům, 
kteří se bez pomoci druhého neobejdou – 
Červený Mlýn Všestudy – a druhý, kde vládne 
věda – Technopark, který patří Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze. 
Vědecko-technický park se zaměřuje na 
stavební chemii a související obory. Jeho 
výzkumné a inovační aktivity procházejí napříč 
chemickými technologiemi, materiálovým 
a stavebním inženýrstvím. Nabízí také 
kvalifikovaný aplikovaný výzkum a vývoj 
a inovační služby se zapojením mladých 
vědeckých týmů vysokých škol. Centrum 
působí také jako popularizátor technických 

a přírodovědných oborů v regionu, se 
zvláštním zaměřením na střední a základní 
školy. Při návštěvě se řešila spolupráce se 
Středočeským inovačním centrem, podpora 
vzdělávání středoškolských učitelů a studentů 
v rámci kraje. Stěžejní pak byla diskuze nad 
vybudováním regionálního centra, které by 
propojilo nadšené vědátory, kde by sdílely 
nápady a zkušenosti v neformální atmosféře.
Další zastávkou byla společnost, kde se vyrábí 
pro celou Evropu armovací sítě, FERALPI STAHL. 
Ani na studenty se však nezapomnělo a radní 
zavítali do Dvořákova gymnázia Kralupy nad 
Vltavou, kde celou výpravu jako první přivítal 

školník této školy. Škola je tak přívětivá 
a příjemná, že se každý chtěl do školních lavic 
opět vrátit a zažít školní léta nanovo. 
Večer pak patřil vám, obyvatelům města Kralupy 
nad Vltavou. Bylo vidět, že vás dění ve vašem 
městě zajímá, protože vás přišlo poměrně mnoho. 
Diskuze byla přínosná, konstruktivní, mnohdy 
vedená do hloubky, ale hlavně příjemná. 
Je patrné, že tato tradice „spanilých jízd“ po 
kraji, kterou jsme minulý rok zavedli, je přínosná. 
Region se nemůže řešit od stolu, je nutné přijet, 
vidět, diskutovat a naslouchat. A to my děláme 
a vám děkujeme, že si uděláte čas a přijdete, 
přijedete za námi.

Kam jedeme příště?
10. 1. ORP Neratovice 
28. 2. ORP Říčany 
28. 3. Votice 
25. 4. Mladá Boleslav 
30. 5. Slaný 
27. 6. Benešov 

Aktuality

Radní Skopalíková 
zavzpomínala na 
svá školní léta.

O diskuzi byl značný zájem.

Hejtmanka se zapovídala se žáky Dvořákova gymnázia.Jednou ze zastávek byl 
také Technopark, který 
patří pražské VŠCHT.

Firma FERALPI STAHL vyrábí 
armovací sítě pro celou Evropu.
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Zhodnocení uplynulého roku očima krajských radních
Středočeští radní zhodnotili uplynulý rok 
ve vedení největšího tuzemského kraje 
a zároveň představili plány na rok příští. 
Hovořilo se například o rozpočtovém určení 
daní, o podpoře malých a středních firem, 
investicích, dotacích na rozvoj malých obcí, 
spolupráci na výstavbě Pražského okruhu, 
nových vlacích, strategii rozvoje kultury 
a řadě dalších témat. Koalice stran a hnutí 
STAN, ODS, Pirátů a Spojenců je v čele dva 
roky.

Hejtmanka Petra Pecková 
připomněla, že vedení se muselo 
okamžitě vypořádat s krizemi. 
„Doslova jsme přešli z krize covidové 

do krize uprchlické.“ Nicméně nebyly to jen 
krize, co museli radní řešit. „Podporujeme malé 
a střední firmy, výrazně vyrostla role našeho 
Středočeského inovačního centra a samozřejmě 
pokračujeme v digitalizaci. Tady bych vyzdvihla 
fakt, že využíváme například systém CityVizor, 
díky kterému mohou do hospodaření kraje 
nahlížet i občané, anebo využíváme robotizaci 
procesů. Robot za nás zpracovává kotlíkové 
dotace. Nový bude i web kraje,“ připomněla 
hejtmanka na bilanční tiskové konferenci.

V dalším roce chce vedení opět 
podporovat výstavbu a rozvoj 
základních a středních škol. Milan 
Vácha, radní pro oblast školství 

a sportu, uvedl, že kraj investoval do škol přes 
sto milionů korun. „Modernizovali jsme učební 
obory i vybavení. Vychováváme si i budoucí 
generaci kyberexpertů. Dalších čtyřicet milionů 
korun jde do podpory sportu. Připravili jsme 
i strategii rozvoje škol, kde jsme jasně řekli, kde 
by měly vznikat a kterým oborům se věnovat,“ 
doplnil radní Vácha.
V příštím roce je také nutné řešit kapacitu 
základních, ale i středních škol, které kraj 
zřizuje. „Na naše střední školy přichází silné 
populační ročníky, a přitom nejsou prostředky 
na výstavbu nových kapacit. Naopak 2660 žáků 
budoucích prvních a šestých ročníků neví, kam 
příští rok nastoupí na základní školu. Řešením 
jsou dotace do výstavby míst, demograficky se 
totiž dostáváme na úplně jiná čísla než zbytek 
republiky,“ podotkl Milan Vácha s tím, že každý 
rok kraj nabude o 12–15 tisíc obyvatel, nyní 
v kraji žije cca 1,4 milionu lidí.

Investice, ale již zahájené 
a v oblasti zdravotnictví, 
připomněl Pavel Pavlík, 
náměstek hejtmanky pro oblast 

zdravotnictví. „Letos jsou za 1,6 miliardy korun. 
Jde o prostředky, které šly do záchranné služby 

anebo krajských nemocnic. Připomenu například 
dospávací jednotku v nemocnici v Mladé Boleslavi 
anebo pořízení magnetické rezonance v kolínské 
nemocnici. Investujeme i do energeticky 
úsporných projektů. Dále připravujeme projekty 
na sedm nových sídel pro ZZS,“ vyjmenoval Pavel 
Pavlík a přihodil výrazně lepší komunikaci mezi 
zástupci všech zdravotnických zařízení, ale 
i kraje.

A u investic a dotací zůstal 
i náměstek pro oblast financí 
Michael Kašpar. „Budeme i nadále 
pokračovat v podpoře fondů, ze 

kterých čerpají obce a hasiči. Poskytujeme 
finanční spoluúčast na obecní bydlení anebo jsme 
schválili jsme podporu malých prodejen v obcích 
Obchůdek. Chceme pokrývat i hluchá místa, 
která nepokrývají státní anebo unijní dotace,“ 
podotkl náměstek Kašpar. Nejzásadnější výzvou 
v oblasti financí a hospodaření pro radu pro 
další období je řešení rozpočtového určení daní. 
Daný zákon je platný od roku 2000, nereflektuje 
vývoj kraje a fakt, že mladí lidé se stěhují do 
Prahy a Středočeského kraje za prací, přičemž 
opět zaznělo, že v posledních letech počet 
obyvatel kraje výrazně narostl. Tím, že nikdy 
nedošlo k přepočtu podle aktuálního vývoje 
v krajích, kraj přichází ročně o miliardy korun, 
které by mohl investovat do výstavby škol 
anebo do veřejné dopravy.

A protože Středočeský kraj není 
největší jen počtem obyvatel, ale 
i územím, disponuje i největším 
dopravním systémem v republice. 

„Komplexní integraci do systému Pražské 
integrované dopravy jsme dokončili na začátku 
června. Průběžně zavádíme i standardy dopravní 
obslužnosti, ve kterých jasně říkáme, jaký rozsah 
dopravy jsme schopni zaplatit my a kolik mohou 
zaplatit obce. Nyní je do systému zapojeno přes 
92 procent obcí. Dále za sebou máme první 
vlnu soutěží na autobusové dopravce anebo 
úspěšně čerpaný fond na podporu cyklistiky. 

V dalších letech budeme řešit koncepci rozvoje 
osobní dopravy, včetně výstavby parkovišť P+R,“ 
upozornil Petr Borecký, radní pro oblast veřejné 
dopravy.

U dopravy, ale té silniční, zůstal 
radní Karel Bendl. Připomněl, 
že kraji se letos podařilo 
zajistit dostatek financí na 

údržbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, 
které spravuje. „Jde o peníze ze SFDI, EU 
a vlastních zdrojů. Využíván letos byl obcemi 
i fond homogenizace silnic, ve kterém bylo 75 
milionů korun. Celkově hospodaříme se zhruba 
pěti miliardami korun,“ vypočítal Karel Bendl 
a pokračoval: „Připravili jsme řadu investičních 
akcí a prioritizovali je. Splní-li některý z projektů 
kritéria, vybereme jej a realizujeme. Také 
jsme zlepšili informovanost – například KSÚS 
informuje o zimní údržbě, důsledně kontrolujeme 
stavby a nekompromisně řešíme reklamace, 
dbáme i na údržbu zeleně podle nové metodiky, 
stabilizovali jsme okruhy silniční údržby 
a samozřejmě podporujeme dostavbu Pražského 
okruhu, strukturální stavby, bez které se doprava 
v našem kraji neobejde.“

Radní pro oblast sociálních věcí 
Martin Hrabánek mezi úspěchy 
zařadil především navýšení 
rozpočtu o 300 milionů korun 

pro oblast sociálních služeb. „Jde o úspěch, 
neboť jsme sociální služby dokázali udržet. 
Financování bylo dramatické, nicméně navíc 
jsem zareagovali jsme a zavedli jsme například 
systém bezúročných půjček, do kterého se 
navíc přihlásilo se přes třicet subjektů. V této 
době kompenzujeme desítkami milionů korun 
i náklady našich příspěvkovek v sociální 
oblasti. Osvědčil se i POSEZ, tedy pomoc 
seniorům a zdravotně postiženým – už jsme 
řešili přes třicet tisíc intervencí. Co se týče 
plánů, pak budeme rozvíjet terénní služby tak, 
aby co nejvíce klientů zůstávalo v domácí péči, 
budeme podporovat pěstounskou péči a zmínit 
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Především novým starostkám 
a starostům měst a obcí byl věnován 
seminář, při kterém většina vedoucích 
odborů krajského úřadu představila své 
agendy. Kromě jednotlivých prezentací 
vedoucí připomínali, že kraj je subjekt 
spolupracující a pomáhající. Zároveň 
připomněli, že připravujeme nové 
metodické pomůcky, budujeme klientsky 
přívětivé prostředí, či systémově 
a metodicky podporujeme obce. 

Ředitel úřadu Jan Louška 
doplnil, že prioritami úřadu jsou 
transparentnost, digitalizace 
a elektronizace, personální práce, 
efektivita činností a snížení 
provozních a administrativních 
a provozních výdajů. Kromě toho 
poprosil i o zpětnou vazbu – chceme 
vědět, co se kde děje a co obce trápí. 
Setkání se zúčastnila i hejtmanka 
Petra Pecková.

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 28. listopadu 
návrh rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2023, který počítá s příjmy 
přesahující 42 miliard Kč a výdaji stanovenými na více než 45 miliard 
Kč. Sestavený rozpočet reflektuje předpokládaný mírný hospodářský 
růst, vysokou mírou inflace a růst cen energií. Daňové příjmy kraje 
návrh rozpočtu pro příští rok předpokládá vyšší o zhruba 19 % oproti 
upravenému rozpočtu z roku 2022.
Návrh rozpočtu celkových příjmů (bez financování) na rok 2023 je proti 
schválenému rozpočtu roku 2022 vyšší o 6,3 miliardy Kč, což představuje 
zvýšení o 17,6 %. „Nárůst je způsoben především zvýšením daňových 
příjmů s ohledem na ekonomickou situaci a přijatými transfery ze státního 
rozpočtu s ohledem na navýšení platů pracovníků v oblasti školství,“ 
vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar s tím, že 
výdaje kraje (bez financování) byly oproti schválenému rozpočtu roku 
2022 navýšeny o 12,1 %.
V rámci rozpočtu se počítá s vytvořením specifických rezerv pro 
krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, avšak jejich přesná výše 
není dopředu známa. „Konkrétně se jedná o zajištění finančního krytí 
dalšího možného navýšení cen energií, růstu mezd ve veřejné správě, 
připravovaných projektů pro zlepšení podmínek ve vzdělávání, nárůstu 
pohonných hmot dopravcům, růstu trakčních energií, očekávaného nárůstu 
mezd řidičů veřejné dopravy z důvodu navýšení minimální mzdy a další 

rezervy na výdaje dopravní obslužnosti,“ upřesňuje náměstek Kašpar.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením bankovních úvěrů 
a zapojením zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 10 milionů 
Kč a ve financování snížen o splátky přijatých úvěrů kraje. Po zapojení 
financování je zdrojová a výdajová část ve výši 45,4 miliardy korun.
V souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodaří 
Středočeský kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše 
jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů 
za poslední čtyři rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2023 je 
sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 13 %.

Jsme úřad otevřený, jsme úřad, který pomáhá

Středočeský kraj má schválený rozpočet pro příští rok 

musím i fakt, že máme střednědobý plán na 
rozvoj sociálních služeb.“

A na další rozvoj kraje navázal 
Jiří Snížek, náměstek pro 
oblast regionálního rozvoje 
a územního plánování. Zmínil 

uzavření memoranda o rozvoji území 
bývalého vojenského prostoru Milovice-
Mladá, projekt Digitální technické mapy 
anebo podporu pro hospodářsky a sociálně 
slabá území. Nově totiž budou moci obce 
z těchto oblastí čerpat dotace například 
na rozvoj školství a podnikání.

Václav Švenda, radní pro 
oblast kultury památkové 
péče a cestovního ruchu, 
mezi úspěchy zařadil koupi 

a rekonstrukci Hrabalovy chaty v Kersku, 
pořádání Středočeského kulturního léta, 

dokončování grantového systému anebo 
modernizaci expozic v několika muzeích. 
Do plánů na rok 2023 zařadil strategii 
rozvoje kultury na roky 2023–2028 anebo 
přípravu projektů placených z programů 
IROP/ITI atd.

Vodovodní přivaděč podél 
dálnice D3 a napojení 
na ostatní vodovody, 
zadržování vody v krajině, 

biodiverzita anebo aktivity spojené 
s vyhlášení NP Křivoklátsko vyzdvihla 
Jana Skopalíková, radní pro oblast 
životního prostředí a zemědělství. 
„Zajišťujeme především projekty pro 
zajištění pitné vody, hlavně však 
poskytujeme dotace. Příští rok budou 
přes 130 milionů korun. Také budeme 
podporovat plán na vyhlášení Křivoklátska 
národním parkem, ekologickou výchovu, 

včelaře, ale i záchranné stanice pro 
hendikepované živočichy. Postupně totiž 
roste odchyt takových zvířat,“ podotkla 
Jana Skopalíková.

Libor Lesák, radní pro 
oblast investic, majetku 
a veřejných zakázek, do své 
prezentace zanesl zahájení 

pasportizace majetku, efektivní prodej 
majetku zbytného, zavádění energeticky 
úsporných opatření nejen na kraji, ale 
v příspěvkových organizacích a podporu 
elektromobility. V položce plánů se skví 
zrychlení procesu veřejných zakázek, 
pokračování pasportizace, efektivní 
využívání majetku a příprava dalších 
opatření vedoucí k úspoře energie.

Záznam tiskové konference je  
k dispozici ZDE. 

https://www.facebook.com/peckovapetra/?__cft__%255B0%255D=AZV3oH6IIDjrnNaGkq0Mx4HzwUjdV8ZSuA7KxMSJy56jr4_dHJl6F51wBUD9bZ8ZBG2xSVQMVMLJSx51ZmUehud1SlLg9UZILpDEh8pfhxs9XIAhuaiKgrpur2F_hLjiHMAaUvmqHGdlYZIF6yOXYwcAQkj57EjaNxttzFNW1v1oH4veLJ088O_apAvut8qJoII&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/peckovapetra/?__cft__%255B0%255D=AZV3oH6IIDjrnNaGkq0Mx4HzwUjdV8ZSuA7KxMSJy56jr4_dHJl6F51wBUD9bZ8ZBG2xSVQMVMLJSx51ZmUehud1SlLg9UZILpDEh8pfhxs9XIAhuaiKgrpur2F_hLjiHMAaUvmqHGdlYZIF6yOXYwcAQkj57EjaNxttzFNW1v1oH4veLJ088O_apAvut8qJoII&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=IWB799d844U
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Středočeský kraj se zavázal k vytvoření plánu postupné implementace 
standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího 
a genderově podmíněného násilí na území kraje. Hejtmanka Petra 
Pecková spolu s ředitelem krajského úřadu Janem Louškou kvůli tomu dne 
22. listopadu podepsali memorandum s koalicí NeNa a společností IKEA. 
Cílem memoranda je zvýšená osvěta a podpora ve věci implementace 
nových či revize stávajících vnitřních směrnic týkajících se domácího 
násilí, přičemž inspirací budou obdobné směrnice firmy IKEA.
„S příběhy domácího a genderově podmíněného násilí se za svůj život setká 
téměř každý z nás. Jsou mnohem častější, než si uvědomujeme, protože 
řada obětí násilí mlčky snáší,“ konstatuje Petra Pecková, hejtmanka 
Středočeského kraje a pokračuje: „Memorandum nám pomůže nejen přijít 
s interní směrnicí na kraji, ale také lépe připravovat specializovanou pomoc. 
Ta zajistí bezpečí obětem, případně jejich dětem a bude zároveň předcházet 
sekundární viktimizaci.  Pomůže sestavit i podpis memoranda celkově 
zapadá do komplexu práce krajského úřadu, který řeší, jak se bude úřad 

dále rozvíjet a starat o své zaměstnance. „Memorandum zavazuje i krajský 
úřad k tomu, aby implementoval pravidla péče o osoby, které se potkávají 
s domácím násilím. Memorandum bude znamenat i spoustu práce pro tým 
lidí sociálního odboru, který se této záležitosti bude věnovat. Doufám, že 
spolu se zástupci přítomných organizací se nám podaří vytvořit zajímavý 
projekt, který posune celý Středočeský kraj i úřad kupředu,“ podotýká Jan 
Louška, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Jitka Poláková, ředitelka společnosti ProFem, která společně 
s organizacemi Acorus a ROSA tvoří koalici NeNa, připomněla, že v případě 
implementace pravidel péče o osoby, které se potýkají s domácím násilím, 
jde o první takový krok. „Krajská síť sociálních služeb ve Středočeském kraji 
už existuje a je připravena na kroky, které to s sebou přináší. Naše organizace 
ProFem v Berouně, Příbrami a v Benešově standardy specializovaných služeb, 
které dnes podepisujeme v rámci memoranda, v tuto chvíli již používají,“ 
informuje Jitka Poláková. 
„Já jsem téměř dojatá, je to pro nás velice významná událost. Pro nás 

Krajskému úřadu se ozvali první zájemci, kteří 
by chtěli podnikat na volných prostranstvích 
v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá. 
Radní na svém zasedání dne 25. listopadu 
2022 vzali na vědomí informaci o nabídkách 
šesti subjektů. Obří areál by mohl sloužit 
jako cvičiště pro složky IZS, ale vhodný by prý 
byl i pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, 
filmového studia, zařízení pro akumulaci 
vodíku, anebo festivalového parku. Zdejší 
letiště by mohlo i nadále sloužit svému účelu, 
tedy sportovnímu létání. Kraj zároveň hledá 
další spolupracující subjekty.
 „Jsem rád, že se nám podařilo vzbudit 
o lokalitu zájem a přilákat další investory. 
Zatím přišly nabídky od šesti subjektů,“ 
konstatuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky 

pro oblast regionálního a rozvoje a územního 
plánování a pokračuje: „V lednu příštího 
roku zahájíme aktualizaci krajských Zásad 
územního rozvoje, týkající se vymezení plochy 
nadmístního významu v oblasti letiště. Uvítáme 
tedy, když nás budou další zájemci o spolupráci 
kontaktovat. Hledáme firmy a instituce, 
zaměřené na vědu, inovace, testování, lehký 
průmysl, nové a informační technologie. 
Nechceme naopak firmy z těžkého průmyslu 
a logistiky.“ Se současnými zájemci bude kraj 
jednat.
Obdržené nabídky zatím nebyly detailně 
posuzovány mj. z hlediska reálné 
proveditelnosti. Zatím jde jen o rámcové 
vymezení projektových záměrů na dotčených 
pozemcích kraje podle předložených nabídek.

A co by mohlo na bývalém sovětském 
letišti a v jeho okolí vyrůst?
l Fotovoltaická elektrárna
l Cvičiště pro složky integrovaného 
záchranného systému
l Plocha pro sportovní létání
l Fotovoltaická elektrárna s výrobnou  
a akumulací vodíku
l Filmové studio
l Festivalový park

Středočeský kraj dne 14. listopadu na burze PXE úspěšně nakoupil 
pro příspěvkové organizace, nemocnice a budovu krajského úřadu 
energie na příští rok, a to za vládou zastropované ceny. Náklady 
včetně nemocnic (s DPH) za plyn a elektrickou energii na rok 2023 
při zastropovaných cenách předběžně činí 1,3 miliardy Kč. Součástí 
smlouvy je totiž i možnost nákupu energií za spotové ceny 
v případě, že dosáhnou nižší hodnoty, než je cena zastropovaná. 

V okamžiku, kdy spotová cena bude v průběhu období nižší, může 
tak dojít ke korekci celkové sumy.
Středočeský kraj má již od roku 2011 zaveden systém centrálního 
nákupu energií, kdy na pokrytí nákladů na provoz organizací 
a budov v majetku Středočeského kraje se poskytuje každé 
organizaci paušální částka, ve které jsou zahrnuty náklady na 
provoz, údržbu, energie, služby apod. Pro příští rok došlo poprvé 
k nákupu energií také pro krajské nemocnice. „Mám velikou radost, 
že se nám podařilo energie na příští rok nakoupit. S nákupem na burze 
byl dlouhodobě vzhledem k omezeným nabídkám značný problém. 
Energie téměř nebylo možné nakoupit, navíc když jsme si v srpnu 
nechali dělat nabídku na veškeré potřebné energie, vyplynulo z ní, že 
bychom za ně zaplatili 1,6 miliardy korun, a to bez nemocnic. Dnes se 
nám díky zastropování podařilo nakoupit za značně nižší sumu, navíc 
v případě, že spotové ceny budou v průběhu času nižší, dojde k revizi 
celkové částky směrem dolů,“ vysvětluje radní pro oblast investic, 
majetku a veřejných zakázek Libor Lesák. Dodavatelem energií 
(plynu i elektrické energie) pro rok 2023 bude společnost ČEZ ESCO.
V loňském roce (2021) utratil Středočeský kraj za energie 295 milionů 
korun. Aktuální předpoklad cen energií za rok 2022 je stanoven na 
690 milionů Kč (bez nemocnic). Přesná výše za rok bude zřejmá až po 
vyúčtování všech záloh za tento rok.

Kraj hodlá řešit domácí násilí systémově. Spolupracovat bude se společností IKEA a koalicí NeNa

Kraj hledá další subjekty, které by mohly sídlit v BVVP Milovice-Mladá

Energie na příští rok jsou zajištěny
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Novou knihu o přírodních krásách 
Středočeského kraje dne 10. listopadu ve 
vlašimském ekocentru pokřtila radní pro 
oblast životního prostředí a zemědělství 
Jana Skopalíková (Piráti) spolu s autorem 

publikace RNDr. Václavem Cílkem. Vydání 
knihy O památné hoře Blaníku a jejím 
kraji s podtitulem Příběhy posvátných hor 
podpořil Středočeský kraj. Jde o devátý titul 
v oblasti životního prostředí a krajiny, který 
s podporou kraje vznikl.
„Středočeský kraj se dlouhodobě podílí na 
zvyšování povědomí o přírodních krásách regionu. 
Knihy, které od roku 2015 připravuje Václav Cílek 
s kolektivem dalších autorů, jsou hlubokým 
vhledem do vybraného území nebo do tématu. 
Přesto jsou srozumitelné pro široký okruh čtenářů. 
Jsou to výpravné publikace, které propojují 
historii, přírodní zajímavosti i celkové souvislosti. 
Hlavní část knihy O památné hoře Blaníku je 

věnována vlastivědě místní přírody a památek 
a v závěrečné části se autoři věnují Blaníku jako 
národní hoře, která přispěla k vytvoření moderní 
české identity,“ uvedla radní Jana Skopalíková 
(Piráti).
Nová kniha navazuje na osm předešlých 
společných projektů Středočeského kraje 
a významných autorů zabývajících se publikační 
činností v oblasti životního prostředí a krajiny. 
Středočeský kraj na ni přispěl částkou cca  
870 000 korun, vydalo ji nakladatelství Dokořán. 
Kniha přináší nový pohled na území Blaníku i celé 
blanické brázdy. Svazek uzavírá stručný katalog 
posvátných hor. Autory knihy jsou Václav Cílek, 
Lubomír Hanel, Václav Zemek a kol.

Středočeský kraj podpořil vznik knihy o památné hoře Blaník

v neziskovém sektoru je to velký krok kupředu, protože my jsme přesvědčeni, 
že každý má právo na život bez násilí. To, že jsme se dnes tady sešli, je pro 
mě jasným symbolem toho, že si to nemyslíme jen my. Samotné neziskovky 
to bez podpory kompetentních institucí nedají a já za tuto podporu moc 
děkuji,“ hodnotí Jaroslava Chaloupková, ředitelka společnosti Acorus.
Kraj navíc vytvoří strategický dokument, který bude na systémové úrovni 
řešit celou problematiku, zohledňovat přitom bude udržitelnost, jasné 
financování ambulantních, pobytových, krizových i terénních služeb pro 
oběti a jejich děti a připraví plán postupné implementace Standardů. 
Vzhledem k územní specifičnosti chce kraj některé aspekty řešit 
a harmonizovat s hlavním městem Prahou, je totiž přirozeným centrem. 
Bude také na odborné úrovni diskutovat vytvoření nových, případně 
transformovat stávající obecné služby tak, aby kvalita a dostupnost služeb 
odpovídala potřebám občanů.

V Dolních Břežanech proběhlo v úterý veřejné představení upraveného 
projektu Zpřítomnění národní kulturní památky Závist. Prezentace, 
na kterou dorazily desítky lidí, proběhla v prostorách společnosti ELI 
Beamlines v Dolních Břežanech. Přepracovaný projekt představil sám 
autor, architekt Josef Pleskot, AP atelier.
Kromě zástupců Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, 
ředitele Jana Maříka a archeologa Daniela Bursáka, specialisty na dobu 
laténskou, římskou, sídlištní archeologii a archeometalurgii, se k projektu 
vyjádřila také ředitelka Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech 
paní Irena Benková. Představení projektu a následné diskuze se zúčastnili 
rovněž pan Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu a také zástupci 
krajského úřadu Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu a paní Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně výboru pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Za obec Dolní Břežany byli přítomni 
oba místostarostové, paní Jana de Merlier a pan Lubomír Havel.
V upraveném projektu architekt Josef Pleskot nahradil barevné 
betonové desky přitesanými nasucho kladenými kameny. Diskuze nad 
přepracovaným návrhem proběhla v přátelském duchu. Jak uvedl radní 
Švenda: „Přestože je k samotné realizaci ještě dlouhá cesta, jsem rád, že se 
daří nalézat kompromisní řešení, a že je na všech stranách vůle k jednání.“
Hradiště a keltské oppidum Závist je chráněno jako kulturní památka (rejst. 
č. ÚSKP 11739/1-1879; od 3. 5. 1958). Národní kulturní památkou je (rejst. č. 
ÚSKP 163) od 1. 6. 1989. Dnes je, včetně ochranného pásma, chráněno přes 
400 ha plochy bývalého hradiště a jeho okolí. Jedná se o lokalitu, kterou 
dnes pokrývá zejména les. Předmětem ochrany jsou zde archeologické 
nemovité a movité nálezy v jejich původním uložení tj. v zemi, včetně 
terénního reliéfu. Z pohledu vývoje lokality spadá největší rozmach osídlení 

do období 9.–8. stol. před n. l. a poté v 5.–4. stol. před n. l. Postupně vzniklý 
systém opevnění vymezil plochu 170 ha a představuje nejrozsáhlejší pravěký 
opevněný celek na území Čech. Archeologické výzkumy, soustředěné 
zejména na tzv. Akropoli, odhalily půdorysy několika různých objektů 
označovaných jako svatyně, jejichž analogie jsou hledány v etruském nebo 
řeckém prostředí. Jde nepochybně o jednu z nejdůležitějších lokalit doby 
laténské v Čechách i ve střední Evropě. Akropole hradiště byla zkoumána 
Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, v. v. i. v letech 1963-1990. Sondy po 
archeologických výzkumech nebyly hned po ukončení výzkumů zasypány 
a obnažené situace dlouhodobě degradovaly. Bezprostřednímu zániku 
odhalených konstrukcí bylo zabráněno tím, že péčí Středočeského kraje 
(prostřednictvím Ústavu archeologické památkové péče středních Čech 
– ÚAPPSČ) byl celý prostor v roce 2004 zavezen inertním materiálem. 
Navzdory této intervenci je prostor akropole i dnes neudržovaným 
prostorem, který (kromě informační tabule) nijak nereflektuje hodnoty, pro 
které je prostor prohlášen NKP.

Upravený projekt Zpřítomnění národní kulturní památky Závist byl představen veřejnosti

Zástupci koalice NeNa, Ikea, P. Pecková a J. Louška
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Celkem 29 osobností z řad policistů, hasičů 
a občanů bylo ve středu 2. listopadu vpodvečer 
oceněno středočeskou hejtmankou Petrou 
Peckovou Medailí Středočeského kraje za 
mimořádné skutky a významné zásluhy. 
Oceněné nominovali zástupci integrovaného 
záchranného systému za výjimečné činy, které 
vedly k záchraně lidských životů. 

„Odvaha, odhodlání a duchapřítomnost 
profesionálů a civilistů, kteří pomohli zachránit 
to nejcennější, a sice lidské životy, zaslouží 
obrovský vděk. Ocenili jsme policisty a hasiče 
za mimořádné činy, například za náročná 
poskytnutí první pomoci ještě před příjezdem 
profesionálů ze záchranky, tedy za něco, co 
nepatří mezi jejich běžnou pracovní náplň. 
Zdravotnická záchranná služba, který zachraňuje 
životy dnes a denně profesionálně a zaslouží si 
velké poděkování jako celek, pak namísto svých 
lidí nominovala osoby z řad civilistů, které na 
místě události zasahovaly jako první a svým 
jednáním zachránily život. V takové situaci se 
může zničehonic ocitnout každý z nás. Na straně 
toho, kdo pomoc potřebuje, i toho, kdo pomáhá. 

To musíme mít na paměti,” uvedla hejtmanka 
Petra Pecková. 

Ocenění zasahovali například u dopravních 
nehod, u zástav srdce, pomáhali při 
epileptickém záchvatu, při tonutí nebo po 
pádu osoby z výšky. Při několika zásazích 

pomohlo i použití automatického externího 
defibrilátoru, na jehož distribuci mezi hasiče 
a policisty se Středočeský kraj dlouhodobě 
podílí. Ocenění dostali i policisté, kteří 
zasahovali při loňském útoku ozbrojeného 
útočníka v benešovské nemocnici nebo tým, 
který zachránil muže při sebevražedném 

Ocenění za mimořádné činy při záchraně lidských životů

Celkem 4 krajské knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí by 
si mělo rozdělit částku téměř 10 miliónů korun na zabezpečení jejich 
výkonu v roce 2023.
Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav 
Švenda vysvětluje. „Za minulých vedení Středočeského kraje, zejména po 
roce 2008 došlo k velmi výraznému snížení finanční podpory regionálních 
knihoven. To se bohužel odrazilo na poskytovaném rozsahu služeb. 
Naším cílem je nyní narovnání rozsahu služeb knihoven pověřených 
regionálním výkonem ve Středočeském kraji tak, aby jejich kvalita byla 
srovnatelná s kvalitou služeb v ostatních krajích. Právě z tohoto důvodu 
je nutný nárůst počtu metodiků. Růst úvazků v loňském a letošním roce 
pozastavila koronavirová i ekonomicko-energetická krize. Pro rok 2023 
proto navrhujeme navýšení příspěvku na úhradu jednak mzdových nákladů, 
jednak na navýšení příspěvku na úhradu provozních nákladů o 581 tisíc 
korun, a to rovněž v souvislosti s růstem energií a ostatních výdajů.“
Rozdělení finančních prostředků je navrženo následovně: necelé  
dva miliony korun Městské knihovně Benešov, Knihovně Kutná Hora  

tři miliony korun, Knihovně města Mladá Boleslav necelých 2,5 milionu 
korun a podobnou částku obdrží i Knihovna Jana Drdy Příbram. 
Rozdělení prostředků na pověřené knihovny bylo provedeno podle 
počtu obsluhovaných základních knihoven v kraji, kterých je celkem 817, 
Městská knihovna Benešov obsluhuje 115 knihoven, knihovna Kutná Hora 
200 knihoven, knihovna města Mladá Boleslav 155 knihoven a Knihovna 
Jana Drdy Příbram 153 knihoven.

Také v příštím roce plánuje kraj podporovat 
mladé hudebníky v rámci soutěže Středočeská 

skutečná liga. Pro rok 2023 krajští radní 
doporučili zastupitelstvu schválit částku ve výši 
téměř jednoho milionu korun. Cílem projektu je 
vyhledat a podpořit začínající hudební skupiny 
a nové talenty.
Cíle projektu vysvětluje radní pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
Václav Švenda: „Soutěž Skutečná liga je 
určena pro začínající hudební skupiny a nové 
talenty, poskytuje jim příležitost koncertovat 
před živým publikem. Šanci mají všechna 
hudební uskupení vznikající i na základních 

uměleckých školách, základních i středních 
školách. Za léta působení ve Středočeském 
kraji se podařilo přitáhnout zájem široké 
veřejnosti a zejména ukázat mladým lidem 
cestu k tvůrčímu a smysluplnému trávení 
volného času.“
Středočeský kraj zahájil s ligou spolupráci 
v roce 2019. Její uskutečnění podpořil 
individuální účelovou neinvestiční dotací pro 
rok 2019 výši necelých 500 tisíc korun, pro rok 
2021 a 2022 pak částkou 800 tisíc korun ročně.
Více o soutěži najdete ZDE.

Kraj v příštím roce podpoří regionální knihovny částkou 10 milionů korun

Kraj i nadále podporuje mladé talenty v soutěži Skutečná liga Středočeského kraje

Policisté ocenění za zásah v benešovské nemocnici, 
kde muž se zbraní ohrožoval personál.

https://www.skutecnaliga.cz/
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Dobrovolné hasičky a dobrovolní 
hasiči ze Středočeského kraje, kteří 
uspěli v soutěžích v požárním sportu, 
převzali na Krajském úřadu poděkování 
a pamětní plakety. Hejtmanka Petra 
Pecková a starosta Krajského sdružení 
hasičů Středočeského kraje Oldřich 
Lacina ocenili družstva a jednotlivce 
za účast na devíti soutěžích.
„Oceňujeme dobrovolné hasičky a hasiče 
za jejich aktivitu a ochotu účastnit 
se soutěží, pracovat na sobě a na své 
fyzičce. Požární sport je náročný a je to 
výborná průprava pro opravdové zásahy 
u požárů a dalších událostí. Kromě 
poděkování za reprezentaci v požárním 
sportu si dobrovolní hasiči samozřejmě 
zaslouží poděkování za veškerou 
práci, kterou ve svých obcích odvádějí. 
Ať už jde o pomoc při povodních, při 
covidové pandemii, nebo pomoc při 
organizaci společenských a kulturních 
akcí,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková 
(STAN).
Středočeský kraj dobrovolné hasiče 
podporuje prostřednictvím fondů. 
Například v roce 2022 bylo ve Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS 45 milionů korun, z toho 4 miliony 
v rámci fondu byly určeny na dotace 
pro spolkovou činnost a požární sport.

Reprezentanti Středočeského kraje byli oceněni za úspěchy v požárním sportu

pokusu na železničním viaduktu v Žampachu. 
Uzávěrka nominací byla do konce června, 
proto mezi nimi nejsou například hasiči, 
kteří pomáhali s likvidací obrovského požáru 
v Národním parku České Švýcarsko. 
Slavnostního předávání Ocenění za mimořádné 
skutky a významné zásluhy v barokním 
refektáři kutnohorského GASKu se zúčastnili 
i policejní prezident Martin Vondrášek, 
zástupce Generálního ředitelství HZS ČR, 
Krajského ředitelství Policie ČR, ředitelé 
středočeské a pražské ZZS a další hosté. 

„Nejen v dnešní komplikované době, ale kdykoliv 
v našem životě, potřebujeme vzory, inspirativní 
hrdiny, kterým není lhostejné neštěstí druhých 
a jsou ochotní a připravení pomáhat. Příběhy 
profesionálů, kteří se při plnění běžných povinností 
setkali se situací ne zcela tradiční pro jejich 
profesi, i civilistů, kteří v krizové situaci nezaváhali, 
nezmatkovali, netvářili se, že se jich cizí neštěstí 
netýká, nedoufali, že zasáhne někdo jiný, ale 
naopak se odvážně pustili do obdivuhodné 
a úspěšné pomoci, jsou příběhy velké odvahy. A jak 
se říká, odvaha je poloviční záchrana. Druhou 
polovinu pak zajistily schopnosti oceněných lidí. 
A já jim chci ještě jednou vyjádřit velký obdiv 
a vděk,“ uzavřela hejtmanka. 

PŘEHLED OCENĚNÝCH:
ZÁSTUPCI POLICIE ČR:
l Aneta Samohýlová a Filip Šrubař 
Za záchranu života muže při kolapsu během 
venčení psa. 
l Jan Papež a Jan Polák 
Za záchranu života ženy, která se dusila po 
vdechnutí sousta. 
l Ondřej Soběslav a Tomáš Výborný 
Za záchranu života řidiče s epileptickým 
záchvatem. 
l Martin Pecánek a Patrik Smejkal 
Za záchranu života muže v bezvědomí. 
l Tomáš Pillmann a Valter Müller 
Za záchranu života ženy při dopravní 
nehodě. 
l Kristýna Šrůtková, Lukáš Kabátník 
Za záchranu života muže při pokusu o 
sebevraždu. 
l Jiří Černý a Robert Šmejkal 
Za záchranu života muže po srdečním 
kolapsu. 
l Tereza Zrůbková a Radek Pečený 
Za záchranu života ženy při dopravní 
nehodě. 
l Zdeňka Holešovská, Daniel Buzek, Martin 
Novák, David Breburda a Tomáš Račanský 

Středočeského kraje poděkování získali:

Český pohár v běhu na 100 metrů 
s překážkami
• Pavel Bílek, SDH Uhlířské Janovice
• Matěj Mašek, SDH Uhlířské Janovice 
• Jan Rychtařík, SDH Tuháň

 Mistrovství ČR v běhu na 60 m s překážkami
• Natálie Jirků,  SDH Zibohlavy
• Karolína Klofandová,  SDH Velenka
• Stanislav Procházka, SDH Uhlířské Janovice
• Josef Ernest, SDH Velenka
• Kateřina Kalfiřtová, SDH Tuháň
• Karina Mykytyuk, SDH Starý Kolín
• Klára Jandová, SDH Velenka
• Jakub Skácel, SDH Zaječov 
Mistrovství ČR ve výstupu na věž
• Pavel Bílek, SDH Uhlířské Janovice
• Jakub Stýblo, SDH Písková Lhota 
Mistrovství ČR dorostu jednotlivci
 • Karina Mykytyuk, SDH Starý Kolín
• Pavel Bílek, SDH Uhlířské Janovice
• Michaela Součková, SDH Skryje
• Jakub Skácel, SDH Zaječov
•  Martin Šourek, SDH Struhařov

• Veronika Leváková, SDH Brandýsek

 Mistrovství ČR v disciplinách TFA
• Tomáš Sirotek, SDH Doubek
• Adéla Šaňková, SDH Vlašim
Mistrovství ČR hry Plamen
• SDH Písková Lhota (chlapci – 1. místo)

Mistrovství ČR dorostu družstva
• SDH Písková Lhota (dorostenky)
• SDH Petrovice (dorostenky)
• SDH Počepice (dorostenci)

Mistrovství ČR v požárním sportu
• SDH Střezimíř (ženy)
• SDH Líchovy (muži)

XVII. Mezinárodní hasičská soutěž, 
Celje, Slovinsko
• SDH Písková Lhota – (chlapci)
• SDH Písková Lhota – (dívky – 1. místo)
• SDH Písková Lhota I  –  ženy A
• SDH Písková Lhota II – ženy A
• SDH Písková Lhota - muži A
• SDH Kolešovice – (ženy)
• SDH Zibohlavy  – (muži)
•  Vladislav Filip – SDH Sedmpány (výstup na věž)
• Johanka Vaculíková –  SDB Tuháň (reprezentace)

Za duchapřítomný zásah v benešovské 
nemocnici, kde muž se zbraní ohrožoval 
personál. 
ZÁSTUPCI HZS ČR:
l Štěpán Chapčák, Jiří Jeník, Lukáš 
Kubánek a Jan Novotný 
Za záchranu života muže, který zkolaboval 
při tenise. 

CIVILISTÉ NOMINOVANÍ ZZS:
l Kristýna Kubínová a Petr Cícha 
Za záchranu života dvanáctileté dívky při 
zástavě krevního oběhu. 
l Simona Řezníčková 
Za záchranu života osmiletého chlapce, 
který se topil. 
l Ellen Zárožňová 
Za záchranu života muže po pádu z lešení.

Poděkování pro reprezentanty v hasičském sportu 
se poprvé na Krajském úřadu předávala v roce 2019. 
Tehdy bylo oceněno celkem 14 družstev a jednotlivců. 
Další ročníky se nekonaly kvůli covidové pandemii.
V současné době je Krajské sdružení hasičů 

Středočeského kraje tvořeno 12 okresy, které čítají 
1199 sborů. Členskou základnu tvoří 56 276 osob.  
Z tohoto počtu je 10 400 Mladých hasičů do 18 let. 
Ve Středočeském kraji je registrováno 292 kolektivů 
Mladých hasičů a 268 sportovních oddílů.



Online zpravodaj pro obce      číslo 9/2022 9

Krajští zastupitelé na svém zasedání 28. listopadu schválili plán rozvoje 
a zajištění financování veřejné dopravy. Obsahuje informace o stavu 
a finanční situaci veřejné dopravy, rozvojových záměrech, plánu obnovy 
vozového parku anebo budoucí smluvní zajištění v systému PID.
V nejbližších letech se podaří nahradit některá nejvíce zastaralá železniční 
vozidla. Už příští rok v prosinci vyjedou na linky S6 (Praha–Rudná–
Beroun) a S75 (Beroun–Rakovník) motorové jednotky PESA (obdoba 
modelu RegioShark), na konci roku 2024 je budou následovat elektrické 
jednotky pro 240 cestujících RegioPanter.
Ve střednědobém výhledu kraj počítá s dokončením modernizace trati 
z Prahy do Kladna, změnou napájecí soustavy na trati z Prahy do Berouna 
a samozřejmě pořízením asi 60 jednotek pro čtyři sta cestujících (náhrada 
CityElefantů, definitivně by měly skončit v roce 2044). „Postupem let 
bychom měli společně s dopravci a Prahou investovat do obnovy techniky 
asi 45 miliard korun,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. 
V dlouhodobém horizontu by kraj rád zavedl nové spoje z Prahy do 
Mladé Boleslavi přes Lysou nad Labem anebo nasazoval první vozidla 
na alternativní pohon (Posázaví, Benešovsko, Berounsko, Kladensko 
a Mladoboleslavsko).
Petr Borecký zároveň připomněl fakt, že dopravní obslužnost a její rozvoj 
není možné financovat pouze ze současných peněz kraje. „Podpora státu je 
nezbytná, ideálně prostřednictvím změněného systému rozpočtového určení 
daní, na kterém kraj ročně tratí miliardy korun. Dále by měl stát navýšit objem 
peněz, které krajům vyplácí jako svůj podíl financování železniční dopravy 
tak, aby bylo dodrženo stanovené procento sjednané mezi státem a kraji ve 
smlouvě,“ jmenuje Petr Borecký faktory ovlivňující financování regionální 
dopravní obsluhy. „Nemluvě o tom, že dále nám významně vzrostou 
náklady při zavádění bezemisních autobusů, a především budování potřebné 
infrastruktury. Bude to v řádech miliard korun ročně. V realistické variantě 
vývoje výdajů očekáváme, že v roce 2034 budou výdaje na dopravní obslužnost 
ve výši až 7,3 miliardy korun ročně v dnešních cenách, jedná se tedy téměř 
o zdvojnásobení oproti současnému stavu,“ vypočítává Petr Borecký.
V případě autobusové dopravy už některé kroky vedoucí ke změně už 

kraj zahájil.  V návaznosti na skončení stávajících smluv v listopadu 2024 
běží výběrová řízení na nové dopravce, kteří budou zajišťovat dopravu 
od prosince 2024. Tendry jsou rozděleny do čtyř vln a celkem se soutěží 
35 oblastí. Soutěží se na dobu deseti let. Kraj rovněž připravuje vypsání 
železničních tendrů na nové dopravce po roce 2029, kdy vyprší stávající 
smlouva s Českými drahami. Tyto tendry by chtěl vypsat již v roce 2023 tak, 
aby dopravci měli dostatek času se připravit a zajistit si u výrobců nová 
vozidla.
V současné době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové 
organizace IDSK zajišťuje veřejnou železniční a autobusovou dopravu 
v objemu dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně v případě železniční 
dopravy, resp. 76 mil. km v případě dopravy autobusové (započteny 
jsou i dopravní výkony objednávané a spolufinancované obcemi). 
Roční náklady na veřejnou dopravu tak pro Středočeský kraj představují 
částku přibližně 3,7 mld. Kč (1,9 mld. Kč železniční doprava, 1,8 mld. Kč 
autobusová doprava). Dalších zhruba 0,5 mld. Kč pak přispívá ze svého 
rozpočtu Ministerstvo dopravy v rámci podpory veřejné dopravy v krajích 
(společné memorandum) a necelých 0,3 mld. Kč obce a města. Veřejnou 
dopravu v rámci Středočeského kraje realizuje více než 30 autobusových 
a železničních dopravců, kteří zajišťují přepravu pro více než 300 tis. 
cestujících denně. Počet těchto cestujících každoročně narůstá, přičemž 
výraznou zásluhu na tomto trendu má postupná integrace železniční 
i autobusové dopravy do systému PID.

Zastupitelé posvětili rozvoj veřejné dopravy

Středočeští zastupitelé schválili změnu cen 
jízdného v Pražské integrované dopravy (PID) 
ve vnějších pásmech na území Středočeského 
kraje. Změny začnou platit na začátku dubna 
2023. Kraj tímto krokem reaguje na inflaci 
a energetickou krizi. Úprava cen se netýká jízd 
po hlavním městě. Kraj si navíc od změny slibuje 
zjednodušení a zpřehlednění tarifů. Reaguje tím 
na energetickou krizi a skokové navýšení cen 

pohonných hmot a trakční energie. „Do systému 
dopravní obslužnosti je nutné dostat více peněz, 
stabilizovat jeho ekonomickou situaci a zároveň jej 
udržet v sociálně dostupné v dimenzi,“ vysvětluje 
Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy 
a pokračuje: „Mimořádný stav nedokážeme 
z vnitřních finančních zdrojů plně pokrýt, a proto 
plánujeme zvýšení příjmů z jízdného o zhruba 180 
milionů korun v roce 2023.“

„Změny se nejvíce dotknout cestujících z prvních 
čtyřech pásem a v rámci nich pak v prvních dvou 
pásmech,“ konstatuje Petr Borecký.  Úpravy 
tarifu nicméně pozitivně i reagují na podněty 
od cestujících a partnerů systému a přináší 
sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek 
při použití na železnici, podporu jízd na delší 
vzdálenosti, zastropování ceny časových 
kupónů, zavedení 10měsíčního časového 
kupónu pro vnější pásma a firemního jízdného 
(umožní nákup přenosných časových kuponů).
Tarif PID je pásmový a časový. Z toho důvodu 
jsou součástí tarifu doklady použitelné 
zároveň na území Středočeského kraje 
i Prahy, což se týká především jízdenek pro 
jednotlivou jízdu. V tuto chvíli ale Středočeský 
kraj nezná oficiální postoj Prahy. „Vzhledem 
k aktuální politické situaci v Praze, kdy není 
stále znám výsledek povolebního vyjednávání, 
je předkládaná úprava tarifu zaměřena pouze 
na jízdné na území kraje,“ hodnotí Petr 

Od dubna příštího roku platí nové ceny jízdného v PID

Info z dopravy
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Borecký. „Navíc u časového jízdného počítáme 
se zastropováním ceny na sedmi pásmech 
a jen pětiprocentním zdražením u zbylého 
sortimentu.“ Úpravy však do systému PID 
vnesou i zjednodušení, zpřehlednění a logiku.

Změny u jízdních dokladů pro jednotlivou 
jízdu v PID
U jednotlivého jízdného dochází ke sloučení 
stávajícího jízdného za 14 Kč a 22 Kč 
(dvoupásmové jízdenky na 15 a 30 minut) na 
jednu jízdenku s jízdným za 20 Kč a časovou 
platností 15 minut. Toto nově umožní použití i ve 
vlacích PID, což znamená sjednocení podmínek 
a zpřehlednění tarifu z pohledu cestujících.
U jízdních dokladů s jízdným za 30 Kč a výše 
nedochází s ohledem na důvody uvedené 
výše k úpravě nominální výše jízdného, ale 
pouze ke zkrácení časové platnosti jízdenky. 
Tímto krokem je významně podporována 
dojížďka na delší vzdálenosti, a to zejména 
pro občany ze vzdálených částí Středočeského 
kraje, kde by byl nárůst jízdného v absolutní 
výši nejmarkantnější. Zároveň však nebude 
nově umožněno v některých případech využít 
z časových důvodů jízdenku i pro návrat, což 
mělo negativní dopad do výnosnosti tarifu 
a nespravedlnosti výše jízdného.
U celodenních jízdenek pro území 
Středočeského kraje dochází k cenovému 
snížení a zavedení nové celodenní jízdenky 
pro mimopražská pásma 1–4 (analogicky 

k dnešní celodenní jízdence Praha XXL). Cílem 
je podpořit pravidelné využívání veřejné 
hromadné dopravy, zvýšit komfort cestujících 
spočívající v potřebě jediné jízdenky na den 
a snížit tak i zpoždění spojů způsobené nákupy 
jízdenek u řidiče. Celkový dopad do rozpočtu 
je modelován na -6,5 mil. Kč v celoročním 
vyjádření u nově nastavených nižších cen.

Změny u časového jízdného 
pro vnější pásma
Vzhledem k dlouhodobé podpoře předplatitelů 
časových jízdních dokladů a cestujících 
dojíždějících ze vzdálených částí Středočeského 
kraje je nově zastropována cena časového 
kupónu na sedmi vnějších pásmech, což znamená 
zavedení celokrajského časového jízdného v roční 
výši pod 20 000 Kč. Toto zastropování jízdného 
povede vzhledem k aktuálnímu minimálnímu 
využití sortimentu jízdních dokladů na sedm 
a více vnějších pásem pouze k marginálnímu 
snížení výnosů tržeb u některých dopravců. 
Dalším motivačním prvkem pro vyšší užívání 
časových kupónů je kromě zastropování ceny 
na sedmi pásmech také zvýšení cen pouze o 5 % 

u zbylého sortimentu časového jízdného.
Na základě dlouhodobé poptávky jsou nově 
zavedeny tzv. „10měsíční kupóny“, jejichž 
využití se předpokládá zejména u žáků 
a studentů do 26 let pro překlenutí letních 
prázdnin bez nutnosti nákupu tří „3měsíčních“ 
a jednoho měsíčního kupónu.
Nově se zavádí také tzv. firemní jízdné ve 
výši 135 % občanského časového jízdného, 
které umožní anonymní použití časových 
kuponů primárně pro firemní zákazníky, kteří 
využijí tyto jízdní doklady jako bonus pro své 
zaměstnance nebo pro služební cesty.
Tabulky s cenami jízdného najdete ZDE. 

Středočeský kraj i nadále objedná osobní 
železniční dopravu mezi Mladou Boleslaví, 
Svorem v Libereckém a Rumburkem v Ústeckém 
kraji. Kraj zadal zakázku napřímo dopravci 
ARRIVA vlaky, který linku obsluhuje doposud.

„Navazujeme na rok 2019, kdy Středočeský kraj 
s dopravcem uzavřel smlouvu z důvodu rozvoje 
železniční dopravy ve Středočeském kraji. Smlouva 
byla uzavřena do konce jízdního řádu v roce 
2022, tj. do 11. 12. 2022. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o objednávku do 50 tisíc vlakokilometrů, 
byla smlouva uzavřena přímým zadáním. Jednalo 
se o doplňkové výkony osobních vlaků, které 
jsou výhodně dopravně-technologicky provázány 
s rychlíkovou linkou R22 Kolín – Šluknov, kterou 
dopravce provozuje pod objednávkou ministerstva 
dopravy,“ upřesňuje Petr Borecký, radní pro 
oblast veřejné dopravy.
Vzhledem k tomu, že tyto objednané doplňkové 
dopravní výkony spadají do dopravní 
koncepce obslužnosti kraje a dopravce již 
s ministerstvem uzavřel novou smlouvu na 
provozování rychlíkové linky R22 pro období 
od 12. 12. 2022 do konce platnosti jízdního 
řádu v roce 2027, kraj uzavřel s dopravcem  
nový kontrakt ve stejném rozsahu, tj. od  
12. 12. 2022 do změny JŘ v roce 2027. 
Konkrétně kraj objednal osobní vlaky Os 16001 
(Rumburk – Mladá Boleslav hl.n.), Os 16002,  
Os 16004 (Mladá Boleslav hl.n. – Svor)  
a soupravový vlak Sv 16042. Na lince platí 
Tarif PID v rámci jeho územní platnosti. Letos 
kraj dopravci zaplatí bezmála 200 tisíc korun, 
v příštím roce by se mělo jednat o částku 
zhruba 3,12 milionu korun. Peníze půjdou 
z rozpočtu kraje.

Kraj i nadále objedná vlaky z Mladé Boleslavi na Liberecko a Ústecko

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/14432/15370397/Tarif+PID+od+1.+4.+2023.pdf/1faf7ce3-f82b-4ef5-8732-783c55ada618
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Jde o první etapu 2 km dlouhého úseku silnice 
II/608, která vede od sjezdu z dálnice přes 
vesnici. Silnici jsme kompletně zrekonstruovali, 
včetně úpravy podloží. Nová je i dešťová 
kanalizace. Město si v rámci rekonstrukce 
zaplatilo i splaškovou kanalizaci. V rámci 
rekonstrukce byly vybudovány i nové chodníky, 
autobusová zastávka a osvětlení. Druhá 
etapa rekonstrukce (průtah Nové Ouholice) 
je naplánovaná na příští rok. Předpokládané 
dokončení je v červnu 2023.  Součástí stavby je 
i demolice a zároveň výstavba jednoho mostu a 
oprava stávajícího mostu přes Bakovský potok. 

Krajští radní dne 10. listopadu vzali na vědomí 
usnesení Policie ČR o odložení trestního 
řízení ve věci zadávání veřejných zakázek 
bývalým vedením Krajské správy a údržby silnic 
(do roku 2020). Na základě poskytnutých 
informací rada rozhodla o přijetí dalších 
opatření, která budou v rámci této příspěvkové 
organizace kraje v nejbližší době realizována. 
Kraj se současně na základě zjištěných 
informací obrátí na ÚOHS.   

Rada Středočeského kraje se na svém 
jednání seznámila s usnesením Policie ČR 
o odložení trestního řízení ve věci zadávání 
veřejných zakázek v rámci Krajské správy 
a údržby silnic do roku 2020 a vzala jej 
na vědomí. „Konkrétně bylo odloženo 
podezření ze spáchání zločinu podplácení, 
porušení povinnosti při správě cizího majetku, 
přijetí úplatku, přečinu zneužití informace 
v obchodním styku či zjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky,“ jmenuje středočeská 
hejtmanka Petra Pecková a dodává: „Události 
a souvislosti popsané v usnesení jsou šokující. 
To, že podklady nejsou dostatečně procesně 
silné, neznamená, že by byly rozptýleny 
pochybnosti o ovlivňování veřejných zakázek 
na KSÚS za působení bývalého vedení. 
Naopak obsah usnesení a uvedené informace 
jsou natolik závažné, že jsme se jako Rada 
kraje rozhodli přijmout několik opatření.“ 

Průjezd středočeskou vesnicí Obec Nová Ves byl otevřen

V rámci Krajské správy a údržby silnic budou přijata další opatření

Financování:
l rekonstrukce silnice byla 
financována z dotací programu 
IROP 
Zadavatel stavby:
l Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje 
l cena včetně DPH – 119 263 447 
korun
l z IROPu předpokládáme dotaci 
zhruba 85 milionů korun
l obec vydala necelých 21 milionů 
korun včetně DPH 

Středočeský kraj plánuje obnovení vozového parku osobních vlaků. 
Pokud vše půjde bez potíží, mohly by první nové vlaky vyjet už příští rok.
„Řekli jsme si možnosti a úskalí, která jsou při volbě dalšího postupu 
nutno zohlednit. Zcela zásadní míru rizika do celého procesu vnáší 
nejistota týkající se projektů modernizace a elektrizace tratí, a to včetně 
implementace zabezpečovacího systému ETCS. Přestože existují informace 
a časové harmonogramy rozvoje železniční infrastruktury v příštích 
letech, jejich realizace v navržených termínech je značně nejistá,“ 
vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy s tím, že 
modernizace, resp. obnova flotily vlaků nasazovaných ve Středočeském 
kraji, je naprostou nutností. „Řešení by měla IDSK dodat do konce února 
příštího roku.“
Konkrétní možnosti obnovy železničních vozidel, v tomto případě 
vozidel pro 70 až 120 cestujících, které jsou na regionálních linkách 
nasazovány nejčastěji, zcela zásadním způsobem ovlivňuje několik 
zásadních faktorů. „Jsou jimi volba vhodné trakce těchto vozidel a jejich 
dostupnost na trhu, plány na rozvoj železniční infrastruktury, smluvní 
možnosti objednatele v rámci stávajícího smluvního kontraktu – v tomto 
případě kraje a finanční náklady,“ jmenuje Petr Borecký.
Na mnoha regionálních tratích jezdí motorové jednotky řady 814 
(Regionova), anebo jejich technický předchůdce, vozy řady 810 
(RegioMouse). V případě elektrifikovaných tratích (nejč. páteřní) je 
provoz zajišťován průběžně modernizovanými, patrovými jednotkami 
řady 471 (City Elefant). „Zejména motorové vlaky nesplňují požadavky na 
cestovní komfort, provozní výkon, rychlost anebo nízké provozní náklady. 
Zároveň jsou kvůli svému stáří na hraně své životnosti a je tak nutno 
se intenzivně zabývat otázkou jejich včasné postupné obnovy, neboť 
stávající kontrakt s majoritním dopravcem s výraznějšími investicemi do 
obnovy vozidel nepočítá,“ konstatuje Petr Borecký.
 „V současné době polská firma PESA Bydgoszcz vyrábí 10 motorových 
jednotek pro 120 cestujících (známé jako Regiosharky). Tyto jednotky 
byly dopravcem České dráhy již zadány do výroby. Očekávaný termín 

dodání a nasazení do plného provozu předpokládáme v prosinci 2023 
na tratích z Prahy do Berouna přes Rudnou a z Berouna do Rakovníka. 
Nahradí stávající Regionovy,“ připomíná Petr Borecký.
Zásadní obměnu kraj připravuje pro linku S4 Praha–Kralupy–Ústí 
n. L., kde se počítá s nahrazením City Elefantů novými elektrickými 
jednotkami pro 240 cestujících, známé spíše pod obchodním názvem 
RegioPanter. „Elefanty bychom chtěli použít pro navýšení kapacity 
a zkrácení intervalu na trati Praha–Lysá nad Labem po dokončení její 
modernizace v roce 2025. Stávající dosluhující vozidla nasazovaná na 
lince R41 Praha–Kolín–Kutná Hora by měla být z většiny vyřazena,“ 
míní Petr Borecký. V kraji by mělo být celkově nasazeno 22 nových 
RegioPanterů, očekávaný termín nasazení je prosinec 2024. „Aktuálně 
jsou předkládány materiály orgánům kraje, po jejichž schválení bude 
s dopravcem uzavřen příslušný dodatek smlouvy na pořízení těchto 
vozidel.“
V současné době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové 
organizace IDSK zajišťuje veřejnou železniční dopravu v objemu 
dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně. Roční náklady na 
železnici pak jsou 2,4 miliardy korun.

Ve Středočeském kraji vyjedou nové vlaky
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  A je tu zima!    

Tyto změny přímo navazují na dokončení 
stavebních úprav a modernizace v traťovém 
úseku Sudoměřice–Votice, kterými se povedlo 
zkrátit cestovní dobu vlaků dálkové dopravy 
mezi Táborem a Benešovem o 17 minut. Na 
tyto změny musely reagovat vlaky zajišťující 
regionální dopravu, kdy krátké přestupní vazby 
na dálkové vlaky jsou zajištěny ve stanici 
Olbramovice, ale byl přizpůsoben i provoz na 
vedlejších tratích – nově jsou vedeny všechny 
vlaky bez přestupu ze Sedlčan do Benešova 
u Prahy resp. z Benešova až do Sedlčan, ve 
spolupráci s Dopravním svazem BENE-BUS 
se podařilo zajistit přípojové vazby na vlaky 
dálkové dopravy z a do Votic a o víkendech 

V železniční dopravě od prosincové změny jízdních řádů dochází k největším změnám v oblasti Benešovska

Hejtmanka také připomněla, že v jiné 
větvi stejného případu v těchto 
dnech probíhá soud, kde jde opět 
o ovlivňování veřejných zakázek na 
KSÚS v letech před rokem 2020.
„Na jednání rady jsem byl pověřen 
zpracováním podnětu k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
o prověření případných kartelových 
dohod mezi jednotlivými dodavateli 
služeb pro KSÚS. Současně budou 
neprodleně zahájeny kroky u naší 
krajské správy a údržby silnic, které 
povedou ke kompletnímu přesoutěžení 
rámcových smluv v souvislosti se zimní 

a letní údržbou,“ vysvětluje radní pro 
oblast silniční dopravy Karel Bendl. 
Jakékoli další podrobnosti týkající se 
Usnesení policejního orgánu Policie 
České republiky, Národní centrály 
proti organizovanému zločinu služby 
kriminální policie a vyšetřování ze 
dne 31. října 2022 vydaného pod č.j. 
NCOZ-5307-946/TČ-2018-412100-H, 
kterým se odkládá podle § 159a odst. 1 
trestního řádu věc týkající se zadávání 
veřejných zakázek u Krajské správy 
a údržby silnic v přesně nezjištěném 
období do 4. 2. 2020, není možné 
poskytovat. 

Jako již každoročně přichází zima a mnoho lidí se jistě těší na sníh jako 
malé děti. Tato bílá peřinka ovšem může vytvořit na silnicích pěknou 
neplechu, a proto je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
připravena s Operačním plánem zimní údržby silnic. Zimní údržba silnic je 
v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku vždy vykonávána 
právě dle Operačního plánu zimní údržby vypracovávaného periodicky 
vždy na nastávající zimní sezonu. Tento plán se pro každý rok obnovuje 
a optimalizuje a obsahuje rozpisy sypačů či dispečerů jednotlivých 
cestmistrovství. Údržba je lokalizovaná v územní působnosti Středočeského 
kraje, konkrétně na zdejších silnicích II. a III. třídy.
Silnice se rozdělují podle pořadí důležitosti a v návaznosti na toto 
dělení je u nich stanovená sjízdnost v časových lhůtách od výjezdu 
posypových mechanismů. Silnice I. pořadí musí být sjízdné do 3 hodin, 
silnice II. pořadí do 6 hodin, komunikace III. pořadí do 12. hodin.  
V souvislosti s tím je třeba mít na vědomí, že sypačů není neomezené 

množství, nemohou být všude zároveň a mají dopředu dané sledy 
tras. Existují také tři stupně pohotovosti zimní služby a tzv. kalamitní 
stav, kdy vše se liší dle meteorologické předpovědi, aktuální situace 
a údržbových postupů.
Každého uživatel silničních komunikací může před svou cestou zajímat, 
jaká je situace na jeho trase a v tomto případě může využít pravidelně 
aktualizované mapy na webových stránkách www.ksus.cz pod záložkou 
„Zimní údržba“ (konkrétní adresa http://www.ksus.cz/mapaov/
index.html). Aktuální ošetření sypači v návaznosti na stav sjízdnosti 
silnic je zde mapováno.
Kontakty na krajský dispečink s nepřetržitou službou jsou v případě 
potřeby k dohledání na stejném webu pod záložkou „Dispečink“ spolu 
s telefonními čísly na dispečinky jednotlivých oblastí. Nepřetržitou 
službu má dispečer na čísle 724 799 159.
Samotná organizace výkonů zimní údržby silnic je po vydání pokynů 
pracovníkem KSÚS zodpovědností dodavatelské firmy.
První sypače již letos vyjely a pracovníci jsou ve stavu bdělosti. Při 
míjení automobilu údržby je dobré nabýt vyšší obezřetnosti, jelikož jde 
o mnohatunová monstra, kde řidič má ztížený výhled přes odletující 
sníh a radlici, která zároveň přidává vozidlu na šířce. Do toho lze 
započítat sněhem více či méně skrytou vozovku a případné překážky 
na ní, a dokážeme si představit, kterak zde platí snad dvakrát, že řidič 
tvrdý chleba má. Tak doufejme, že budou i běžní automobilisté stejně 
připravení a opatrní jako řidiči sypačů a nikdo nebude překvapený, když 
skutečná zima zaklepe na dveře. 
 

Na přehledné mapě KSÚS lze sledovat obslužnost zimní údržby 
komunikací ve Středočeském kraji. Odkaz na mapu ZDE.  

http://www.ksus.cz/mapaov/index.html?fbclid=IwAR3XRBlPGLKvPNDHSc6oIuuYHGC-CWrCf6DYOF9xt0T-dXw9eYuw9X5Cjgc
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Webový portál pro zajištění procesů 
elektronického podepisování smluv (dále jen 
Portál smluv) umožní transparentní digitální 
podepsání smluv, které se týkají zajišťování 
a financování dopravní obslužnosti ve 
Středočeském kraji. Výstupem Portálu smluv 
budou elektronicky podepsané dokumenty 
všemi zainteresovanými stranami. Portál smluv 
podchytí celkovou agendu v každé podpisové fázi 
oběhu dokumentu smlouvy a vznikne sjednocené 
úložiště smluv.
V současné době dodavatel předal pilotní 
verzi Portálu smluv a jako první byl nasazen 
proces „Smlouvy s obcemi“ a následně budou 
v projektu navazovat další procesní modely 
smluv s dopravci, smlouvy na systémové služby, 
smlouvy s kraji, smlouvy s železničními dopravci 
a smlouvy ostatní. Primární vlastností systému je 
propracovaný identity management pro tvorbu 
a správu více úrovní oprávnění rolí uživatelů 
pro užívání funkcionalit systému. Nyní proběhlo 

v modelu „Smlouvy s obcemi“ finální testování 
funkcionalit s uživateli, kteří se budou podílet 
na workflow podepisování smluv s nejvyšší 
formou kvalifikovaného elektronického podpisu 
s časovým razítkem dle nařízení eIDAS. Vstupem 
do Portálu smluv budou metadata smlouvy 
potřebná pro založení záznamu o smlouvě, 
a také základní soubor ve formátu docx, 
který bude obsahovat správně formalizovaný 
koncept smlouvy. Výstupem z Portálu smluv 
bude elektronicky podepsaný a elektronicky 
orazítkovaný dokument smlouvy uložený 
v archivním formátu PDF/A-2. „Mezi vstupem 
a výstupem smlouva prochází procesními kroky, 
o průchodu mezi procesními kroky nerozhoduje 
Portál smluv sám, pouze na základě vyhodnocení 
logických podmínek pro posun o krok dále, ale 
pro zabránění nepředvídaných situací, byl systém 
navržen tak, aby uživateli v daném kroku nabídl 
pro posun vhodná návodná doporučení. Tato 
doporučení uživatele vedou k tomu, co by měl 

u smlouvy zkontrolovat před jejím předáním „na 
pracovní stůl“ jiného uživatele, a zároveň i jiné 
organizaci,“ uvedl náměstek pro techniku IDSK 
Michal Berounský. Pro urychlení zpracování 
dokumentu smlouvy v systému je důležitý interní 
notifikační modul, který generuje emailové 
notifikace na příslušné uživatelské role a reálné 
uživatele. 
Cílem Portálu smluv je usnadnit přípravná, 
schvalovací a podpisová kola související 
s životním cyklem smlouvy. Portál smluv je 
zabezpečený webový systém a autentizovaní 
uživatelé mají možnost přístupu k dokumentu 
odkudkoliv. Přístup není vázaný na jedno 
místo, což přispívá k vyšší efektivitě práce. 
Přesto je díky systému evidována auditní stopa 
o zpracování dokumentu smlouvy. Případné 
technické uživatelské problémy a nejasnosti 
bude řešit zajištěná podpora helpdesku, 
která bude na straně Integrované dopravy 
Středočeského kraje, p. o. 

Začátkem prosince byl spuštěn pilotní provoz webového portálu pro zajištění  
procesů elektronického podepisování smluv

Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím 
a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou 
přípravu projektů. Cílem Středočeského kraje je, aby obce a města měly 
co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky 
z budoucích dotačních titulů.
V návrhu programu byl vybrán okruh tematických zadání v rámci, kterých 
lze žádat o dotaci na přípravu projektů. Podkladem pro nově vypsaný 
program pak byly podněty od obcí, které mají vazbu na připravované 
operační programy evropských strukturálních fondů nebo předpokládané 
výzvy z národních zdrojů. „V rámci nového programu počítáme stejně jako 
v letošním roce se čtyřmi tematickými zadáními, konkrétně se jedná o oblast 
životního prostředí, vzdělávání, revitalizaci měst a obcí a téma cyklostezek. 
Samotné dotace pak jsou obvykle poskytovány na projektové dokumentace 
a studie,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.
Veškeré podmínky pro žadatele dotace budou zveřejněny při vyhlášení 
programu, včetně konkrétního způsobu podání žádosti o dotaci a všech 

povinných příloh. V programu se počítá s alokací celkem 10 milionů 
korun, přičemž výše dotace se odvíjí od tematického zadání a oblasti 
podpory (minimální výše je stanovena na 50 000 Kč). U většiny oblastí 
podpory se pak počítá s maximální dotací 200 000 Kč.
Lhůta pro podání žádosti o finanční podporu je aktuálně v Programu 
stanovena od 1. 2. 2023 do 15. 12. 2023.

Dotační program na včasnou přípravu obecních projektů bude pokračovat i v příštím roce

Dotace a fondy

rozšířit na trati z Benešova u Prahy do Vlašimi 
počet spojů do pravidelného 60 minutového 
taktu.
Po dohodě se starosty dotčených obcí přichází 
poměrně zásadní změna jízdního řádu na trati 
Pečky–Bošice–Kouřim, kde dochází k posílení 
provozu v úseku Pečky–Plaňany, resp. Pečky–
Plaňany zastávka na úkor omezení několika 
spojů na zbylém úseku tratě.
S ohledem na nutnost hledání úspor a nízkou 
využívanost vlaků budou zrušeny víkendové 
spoje v úseku Křinec–Městec Králové  
a od prosince zde tudíž nebude objednána 
žádná osobní železniční doprava. Některé 
z dotčených vlaků byly prodlouženy o úsek 
Křinec–Rožďalovice.

Výluková činnost
l Ke dni 30. 6. 2023 se předpokládá ukončení 
výluky v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí,  
a proto dojde od 1. 7. 2023 u vybraných vlaků 
linky S2 v úseku Nymburk – Kolín k časovým 
posunům spojů a vrátí se zastavování v zast. 
Veltruby a Kolín-Zálabí na všechny spoje. Vlaky 
linky R41 budou opět zajíždět až do Kutné 
Hory.

l Ke dni 1. 7. 2023 se předpokládá zahájení 
13měsíční nepřetržité výluky se zastavením 
provozu v úseku Kladno – Brandýsek. Ve 
spolupráci s dopravcem a Správou železnic 
pracujeme na zajištění dostatečné náhrady 
vlakových spojů pomocí autobusů.

Vybrané kontakty z odboru dopravy:
Středočeské jízdné Informační linka                      
tel.: 257 280 844

Rozpočet a přívozy 
Ing. Kateřina Špetová, tel.: 257 280 976

Oblast železniční dopravy a záchytná 
parkoviště P + R Odbor veřejné mobility            
tel.: 257 280 807

Speciální stavební úřad dle zákona  
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
(silnice I. třídy) 
Mgr. Iveta Jelínková, tel.: 257 280 139

Zimní údržba – Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, tel: 724 799 159
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Na rostoucí ceny energií musí Středočeský kraj znovu reagovat i ve 
svých školách a školských zařízeních. V původním schváleném rozpočtu 
na letošní rok se na energie ve školách a školských zařízeních počítalo 

s částkou 211 milionů korun. Kvůli rostoucím cenám došlo už letos 
k navýšení o 136 mil. Kč. Tato částka se nyní bude navyšovat o dalších 
90 milionů korun. Jde o čtvrtou část finančních prostředků z rezervy 
rozpočtu Středočeského kraje.
„Rozdělení peněz mezi jednotlivé příspěvkové organizace vychází z šetření 
o cenách za elektrickou energii a zemní plyn pro rok 2022, které provedl 
Odbor školství v průběhu letošního září. Po této úpravě by tak měly být 
pokryty veškeré celkové vykázané náklady organizací. Stále platí, že 
je pro nás prioritou, aby žáci i pracovníci ve školách, stejně jako děti 
v dětských domovech, uměleckých školách nebo domech dětí a mládeže, 
nijak nestrádali,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu 
Milan Vácha (STAN).  Podle jeho slov je samozřejmě žádoucí, aby se 
ale všechny příspěvkové organizace kraje snažily o úsporný přístup 
a energiemi šetřily.

Celkem 7,1 milionu korun bude uvolněno 
z krajského Infrastrukturního fondu. Již na 
konci října zastupitelé rozhodli o poskytnutí 
financí na školské projekty v Ondřejově 
a Žižicích.
Obec Třebsko dotaci využije na rekonstrukci 
a výstavbu mateřské školy. Stavební práce 
již v dané lokalitě probíhají, přičemž celkové 
náklady na projekt dosahují téměř 30 
milionů Kč. Projekt je současně podpořený 
ze státního rozpočtu Ministerstva financí 
v podprogramu „Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálního 
školství v působností obcí.
Řešení nedostatečných kapacit škol a školek 
považuje Středočeský kraj za jednu ze svých 
priorit. „Je jasné, že bez pomoci státu se obce 
neobejdou, a proto chceme i nadále usilovat 
o to, aby bylo ve státních dotačních programech 
alokováno maximum financí tak, aby obce mohly 
své kapacity navyšovat. I na příští rok však 
počítáme s podporou školských projektů z našeho 
Infrastrukturního fondu,“ dodává náměstek pro 
oblast financí a dotací Michael Kašpar.

„Vzhledem k mimořádné situaci 
na trhu energií a obtížně 
předvídatelnému vývoji tržních 
cen a jejich promítnutí do záloh 
a vyúčtování energií od jednotlivých 
dodavatelů považujeme tento krok 
za nutný i přes to, že sáhneme na 
rezervy. Celková částka je složená 
ze dvou kapitol rozpočtu, ve kterých 
držíme rezervy,“ konstatuje Michael 

Kašpar, náměstek hejtmanky pro 
oblast financí a dotací.
Příspěvkové organizace by měly peníze 
použít na platby za elektřinu, plyn a další 
zdroje energie určené k výrobě tepla, 
ohřevu vody, vaření atp. Jako účelové  
pak podléhají ročnímu vyúčtování  
k 31. 12. 2022. „Pokud vzniknou přeplatky, 
příspěvkové organizace je vrátí zpět do 
rozpočtu kraje,“ uzavírá Michael Kašpar.

Do krajských škol a školských zařízení půjde dalších 90 milionů korun na energie

Středočeský kraj uvolní přes sedm milionů korun na rekonstrukci a výstavbu MŠ v Třebsku

Kraj pošle příspěvkovým organizacím přes 125 milionů korun  
na zvýšené ceny energií. Peníze budou odčerpány z rozpočtových rezerv.

Celkem 40 milionů korun na příští rok 
vyčlení Středočeský kraj na podporu 
sportu a volného času. „Deklarovali jsme, 
že podpora sportu je pro nás prioritou, a to 
na různých úrovních. Fond sportu a volného 
času je určen pro široký okruh žadatelů a má 
svá přesná pravidla. A podstatná změna 
oproti Programu 2022, která žadatele jistě 
potěší: v případě chybějících povinných příloh 
k žádosti budou prostřednictvím elektronické 
aplikace pro podávání žádostí vyzváni 
k doplnění, takže jejich žádost kvůli tomu 
nebude vyřazena,“ uvedl radní pro oblast 
vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).
Struktura fondu je rozdělena do několika 
oblastí. Zahrnuje podporu sportovních 

a volnočasových aktivit, podporu 
handicapovaných a podporu vrcholového 
sportu. Celkový předpokládaný objem 
finančních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu Středočeského kraje je 40 
milionů korun. Sportovní kluby obvykle 
žádají například o peníze na zavlažovací 
systémy na hřiště či kurty, na nové 
osvětlení v halách a tělocvičnách, nebo na 
podporu a rozvoj mladých sportovců.

Kraj na příští rok vyčlení 40 milionů korun na podporu sportu a volného času

Program obsahuje čtyři tematická zadání:
l Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora (25 900 000 Kč)
l Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora (11 100 000 Kč)
l Podpora vrcholového sportu (2 500 000 Kč)
l Podpora handicapovaných (500 000 Kč)
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Hudební festivaly, údržba a značení 
turistických cest, podpora mladých 
amatérských hudebníků či 
videodokumentace celoživotních vzpomínek 
12 pamětníků ze Středočeského kraje, to 
jsou příklady projektů v oblasti kultury 
a cestovního ruchu, na jejichž realizaci 
rozdělí kraj celkem 5,8 milionu korun. 
Již od roku 2019 podporuje Středočeský 
kraj projekt hledání mladých hudebních 

talentů v soutěži „Skutečná liga 
Středočeského kraje“. Pro rok 2023 
schválili zastupitelé podporu ve výši 
975 tisíc korun.  Cíle projektu vysvětluje 
radní pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Václav Švenda: 
„Soutěž Skutečná liga je určena pro 
začínající hudební skupiny a nové talenty, 
poskytuje jim příležitost koncertovat 
před živým publikem. Šanci mají všechna 

hudební uskupení vznikající i na základních 
uměleckých školách, základních i středních 
školách. Za léta působení ve Středočeském 
kraji se podařilo přitáhnout zájem široké 
veřejnosti a zejména ukázat mladým lidem 
cestu k tvůrčímu a smysluplnému trávení 
volného času.“
Také další dva podpořené projekty  
se týkají oblasti hudby. Dotaci ve výši  
800 tisíc korun poskytne kraj na pořádání 

Rozdělení individuálních dotací na rozvoj kultury a cestovního ruchu 
ve výši necelých šesti milionů korun schválilo krajské zastupitelstvo

Také v příštím roce kraj podpoří rozvoj 
sociálních služeb a aktivit prostřednictvím 
dotačního Humanitárního fondu, do kterého 
vyčlení 55 milionů korun. 
Oproti loňskému roku dojde k navýšení 
finančních prostředků zejména v rámci 
programu na podporu sociálních aktivit. 
Z loňských pět milionů se krajská podpora 
zvýší na devět milionů. Radní pro oblast 
sociálních věcí Martin Hrabánek uvádí: 
„V loňském roce se ukázalo, že schválení 
nového programu na podporu rodiny v rámci 
rodičovských kompetencí, na podporu 
mateřských, rodinných a komunitních center, 
programy pro seniory a v rámci mezigenerační 
spolupráce, stejně jako podpora aktivit 
v sociálně právní ochraně dětí má velký 
potenciál a je něj velký zájem. V letošním roce 
jsme proto navýšili finance, abychom mohli 
uspokojit více zájemců, a napomáhat k rozvoji 
služeb v těchto tak potřebných oblastech.“
Program Podpora sociálních aktivit je 

zaměřen zejména na podporu programů pro 
rodiny v rámci rodičovských kompetencí 
a jejich upevňování, na aktivity podporující 
slaďování rodinného a profesního života, 
programy pro opětovnou adaptaci 
a uplatnění na pracovním trhu. Další 
tematická zadání se týkají aktivit v oblasti 
pomoci ohroženým dětem a dětem se 
specifickými potřebami a také aktivit 
v oblasti náhradní rodinné péče.
Podpora sociálních služeb, to je název druhého 

z programů Humanitárního fondu. Celková částka, 
kterou kraj vyčlenil na Podporu sociálních služeb, 
je 46 milionů korun. V rámci tohoto program 
jsou tematická zadání rozdělena dle rozvojových 
priorit. V tom nejvyšším jsou služby pečovatelů, 
osobní asistence, denní stacionáře, terénní služby 
či například azylové domy pro rodiny s dětmi. 
V dalších stupních rozvojových priorit jsou to 
pak domovy pro seniory a domovy se zvláštním 
režimem, chráněná bydlení či naopak ambulantní 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, sociálně terapeutické 
dílny nebo také automobily pro zajištění 
základní činnosti k poskytování sociální služby. 
Speciální prioritu pak mají služby tlumočnické, 
průvodcovské a předčitatelské, tísňová péče 
a krizová pomoc.
O dotace bude možné žádat od 11. do 26. ledna 
2023. Tematická zadání a rozdělení financí bude 
schvalovat krajské zastupitelstvo. Poté budou 
oba programy vyvěšeny na webových stránkách 
krajského úřadu.

Do Humanitárního fondu na podporu sociálních služeb a aktivit pro rok 2023 kraj vyčlení 55 milionů korun

Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 
sedm milionů korun. Největší dotace ve výši 1,3 milionů korun by měla 
putovat na výstavbu chodníků v obci Bradlec.
Mezi podpořené akce s největší dotací patří také projekt rozšíření 
vodovodu v Ondřejově (1 188 430 Kč), rekonstrukce komunikace 
v Bratronicích (936 000 Kč) či stavba chodníku v obci Všestary (920 000 
Kč). Další dotace v případě schválení zastupitelstvem poputuje například 
i do Krušovic, a to na pořízení elektronické úřední desky. Celkem 200 000 
Kč by mělo sloužit na výměnu oken a vstupních dveří na obecním úřadě 
v Zbenici. Obec Oseček pak žádá pro svůj obecní úřad dotaci na nový 
zdroj vytápění (86 810 Kč). „Je nutné si totiž uvědomit, že situace zejména 
malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, není vůbec jednoduchá. Proto 
mám radost, že obcím můžeme z našeho rozpočtu na rozvoj přispívat. 
Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se do dotačního programu 
se svými projekty přihlásily,“ uvádí náměstek pro oblast financí a dotací 
Michael Kašpar.
O nejnižší dotaci (50 000 Kč) si žádá obec Cetyně na zpevnění hráze 
rybníka žulovými kameny a další úpravy okolí. „V případě obce Cetyně se 
jedná o druhou žádost v rámci tohoto programu, po jejímž schválení dočerpá 
obec se 160 obyvateli maximální možnou podporu z tohoto programu ve výši 
200 tisíc Kč. V říjnu jí byla zastupitelstvem schválena dotace ve výši 150 tisíc 
Kč na zakoupení nového multifunkčního traktoru s příslušenstvím. Rád bych 

proto upozornil na to, že obce mohou žádat o dotaci v průběhu platnosti 
tohoto programu až třikrát tak, aby vyčerpaly maximální výši dotace,“ 
vysvětluje náměstek Kašpar.
Informace ohledně Středočeského Fondu obnovy venkova 2021-2024 pro 
obce do 2000 obyvatel naleznou žadatelé na webu Středočeského kraje.

Zastupitelstvo schválilo dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř sedm milionů korun

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova
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Středočeský kraj bude na Hrách 
X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 
reprezentovat výprava složená ze 122 členů. 
Zastupitelé na jejich účast schválili finanční 
podporu ve výši 366 000 korun. Olympiáda 
se bude konat na sklonku ledna na různých 
místech Královéhradeckého kraje a bude 
se soutěžit v běžeckém lyžování, biatlonu, 
lyžařském orientačním běhu a běžeckém 
lyžování pro zrakově postižené, v alpských 
disciplínách, akrobatickém lyžování (skicross), 
snowbordingu, hokeji a krasobruslení a na 
turnaji v šachu. Středočeská výprava bude 

složená z 88 sportovců, 31 trenérů a servismanů 
a 3 vedoucích.
„Olympiáda dětí a mládeže je pro mladé 
sportovce obrovskou motivací, pro mnohé to 
může být i odrazový můstek do další kariéry. 
Přeji našim reprezentantům krásné zážitky, 
sportovní štěstí a hodně zdraví během přípravy 
i na místě,“ uvedl krajský radní pro oblast 
vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).
Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž 
krajských výprav, která se koná každoročně od 
roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve 
věku od dvanácti do šestnácti let.

Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023

Tak jako v předešlých letech budou peníze ze Středočeského Humanitárního 
fondu určeny zejména na podporu paliativní a hospicové péče nebo péče 
ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 
„Hospicová, paliativní a ošetřovatelská péče je pro mnoho lidí a jejich blízkých naprosto 
nepostradatelná. Pro rodiny je to mnohdy jediná možnost, jak se důstojně postarat 
o svého blízkého v poslední fázi jeho života. Současná celospolečenská situace dopadá 
na všechny z nás, proto jsem velmi rád, že zastupitelé podpořili vyhlášení tohoto 
programu i pro příští rok. Děkuji i za to, že i v této nelehké době se nám podařilo opět 
navýšit alokovanou částku, a to o jeden milion korun oproti letošnímu roku,“ uvedl 
náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je v Programu stanovena od 11. 1. 2023 od 
9:00 hodin do 26. 1. 2023 do 14:00 hodin. Žadatelem mohou být poskytovatelé 
zdravotních služeb působící na území Středočeského kraje či prokazatelně 
poskytující služby občanům Středočeského kraje.

Středočeský kraj podpoří paliativní a hospicovou péči

54. ročníku hudebního festivalu Antonína 
Dvořáka Příbram. Ten proběhne během 
dubna a května příštího roku. Radní 
pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Václav Švenda k tomu 
uvádí: „Zaujala nás dramaturgická koncepce 
celého festivalu, která chce nabídnout 
odvrácení pozornosti od negativních zpráv 
současné doby k moudrosti našich předků, 
a pomocí klasické hudby napomoci vytvoření 
alespoň dočasné bariéry proti bolestem 
dnešního světa. Hudba Antonína Dvořáka do 
regionu středních Čech neodmyslitelně patří, 
i proto doporučujeme tuto podporu.“
Poslední z hudebních projektů je 
Mezinárodní festival filmové hudby 
a multimédií SOUNDTRACK PODĚBRADY 
2023, který kraj podpoří částkou dva 
miliony korun. Radní Švenda k tomu říká: 
„Mezinárodní Soundtrack festival je jednou 
z největších akcí svého druhu nejen ve 
Středočeském kraji, ale také v rámci celé 
České republiky. Tento festival je jedinečný 
nejen zaměřením na filmovou hudbu, ale 
také na uchování kulturního dědictví. 
Zajímavým prvkem je rovněž inovace 
v nových formách umění a nejmodernější 
technologie, proměňující pasivní poslech 
hudby v interaktivní zážitek.“

Zdokumentování celoživotních vzpomínek 
pamětníků Středočeského kraje formou 
videodokumentace, realizace putovní 
outdoorové výstavy a příprava Metodického 
sešitu, v němž budou zpracovány žákovské 
výstupy z projektu Příběhy našich sousedů, 
jenž se realizuje na školách ve Středočeském 
kraji, do učební pomůcky regionálních dějin, 
takové jsou části projekty společnosti POST 
BELLUM z.ú., který kraj podpoří částkou 
téměř 700 tisíc korun.
Již tradičně kraj podpoří také v roce 2023 
soutěž Stavba roku Středočeského kraje. 
Soutěž prezentuje široké spektrum staveb, 

např. stavby pro vědu a výzkum, stavby pozemní 
i letecké dopravy, modernizované školy 
a industriální objekty, rekonstruované památky, 
bytovou výstavbu, stavby sportu, zdravotnická 
zařízení, krajinářské úpravy, úpravy veřejných 
prostranství atd. V letošním roce obdrží 
pořadatelé podporu 600 tisíc korun.
Poslední schválená individuální dotace 
ve výši 750 tisíc korun je určena Klubu 
českých turistů. Poskytnutá dotace bude 
využita na zajištění prací spojených 
s obnovou a údržbou značení pěších 
i cyklistických tras v regionu středních 
Čech. 

František 
Musil získal 
sedm medailí 
a zlomil dva 
rekordy.
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Krajští zastupitelé schválili žádost Středočeského inovačního centra 
(SIC) o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu MERIT (Central 
Bohemian Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and 
Technology, česky Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, 
inovace a technologie) v celkové výši přes 33 milionů korun.
Středočeský kraj je jedním z finančních partnerů pětiletého projektu 
MERIT.  Tento program vědecké mobility byl podpořen grantem 
prestižního evropského dotačního titulu Horizon Europe a bude spuštěn 
1. ledna 2023. Koordinátorem programu je Středočeské inovační centrum. 

Využití dotace vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková: 
„Podpora vědeckého výzkumu a inovací, využití vědeckých výsledků 
středočeským firmami a nasazení v běžném životě patří od počátku našeho 
působení v čele Středočeského kraje k prioritám. Úspěch našeho skvělého 
inovačního centra při získání mezinárodního grantu MERIT považuji za 
přelomový. SIC byl čtvrtým nejúspěšnějším žadatele ze 116 evropských 
žadatelů a druhý v historii České republiky. Podpora takové jedinečné 
příležitosti vzdělávacího, rozvojového a adaptačního programu pro vědce 
a jejich rodiny je pro vedení kraje samozřejmou povinností. Znalosti 
a zkušenosti zahraničních vědců budou čerpat nejen středočeské vědecké 
instituce, malé a střední firmy, ale i zapojené středočeské střední školy, kde 
doktorandi budou po část svého pobytu i vzdělávat naše studenty.
Cílem programu MERIT je přenos zahraničních znalostí a zkušeností do 
regionálních výzkumných center a firem. Pětiletý program do regionu 
přiláká 30 špičkových postdoktorandů z celého světa. Zabývat se budou 
vývojem nových léčiv nebo studiem vesmíru a budou moci využívat unikátní 
výzkumnou infrastrukturu kraje, např. nejsilnější laser na světě. Společně 
s námi uspěl v této výzvě i Fyzikální ústav Akademie věd a oba programy 
budou probíhat paralelně,“ dodává Martina Vycudilíková, manažerka 
programu MERIT ze společnosti SIC.
Celkové náklady projektu činí 152,5 milionu korun. Z grantu Horizont Evropa 
bude kryto 60 %, tj. 91 milionů korun, 22 %, tedy 33 milionů korun pak bude 
hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje pomocí individuální účelové dotace 
po celou dobu jeho realizace, tedy v letech 2023–2027. První část dotace na 
rok 2023 bude poskytnuta ve výši téměř osm milionů korun. Zbylých 18 % 
pak bude uhrazeno z rozpočtu hostujících výzkumných organizací.

Kraj podpoří projekt excelentního výzkumu a inovací ve Středočeském kraji

„Fondy zaměřené na životní prostředí jsou 
důležitým finančním nástrojem, který pomáhá 
obcím, spolkům a různým organizacím v regionu. 
Nejvíce peněz je navrženo opět ve Středočeském 
infrastrukturním fondu, díky kterému mohou 
obce žádat o dotace na své vodohospodářské 
stavby a projekty. Další dotace jsou určené na 
rybníky, malé vodní nádrže, tůně a mokřady 
a také na projekty související s environmentální 
výchovou,“ shrnula radní pro oblast životního 
prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.
V Programu 2023 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu životního prostředí 
a zemědělství je alokováno 20 000 000 Kč. 
Tento Program je určen k poskytování dotací 

v rámci tematického zadání Rybníky a malé 
vodní nádrže, tedy například na výstavbu 
nových rybníků, malých vodních nádrží, tůní 
a mokřadů nebo jejich rekonstrukce a obnovu.
Druhý program se týká dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského 
Infrastrukturního fondu. Ten se skládá ze 
dvou tematických zadání, přičemž má každé 
svůj samostatný Program. Celkový objem 
finančních prostředků vyčleněných na tento 
fond v rozpočtu kraje pro rok 2023 je 110 
milionů Kč. Ze Středočeského Infrastrukturního 
fondu v rámci tematického zadání Drobné 
vodohospodářské projekty budou moci 
zájemci žádat o peníze na výstavbu, rozšíření, 
rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí nebo 

vodovodních sítí a vodárenských objektů. 
V rámci tematického zadání Životní prostředí 
bude možnost žádat o dotace na tři oblasti 
podpory, všechny zaměřené na téma odpadní 
vody a pitná voda.
Třetí program se týká poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje na 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
(Program EVVO). Celkový objem finančních 
prostředků je v tomto případě sedm milionů 
korun. Žadatelé budou moci čerpat peníze na 
osvětovou činnost a na technické a odborné 
zázemí pro jejich činnost. Jedná se například 
o výukové programy zaměřené na ekologii nebo 
na naučné materiály, podpořeny mohou být 
také pobyty v naučných střediscích ekologické 
výchovy, odborné exkurze nebo realizace 
nových a obnova stávajících naučných stezek. 

Zastupitelé schválili na příští rok dotace do oblasti životního prostředí ve výši 137 milionů korun

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isfdvp
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/isfdvp
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpaz
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpaz
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Prostřednictvím této centrální internetové 
aplikace je možné podávat žádosti o poskyt-
nutí dotací prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy podle VŠECH Pravidel a Programů pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje. Centrální internetová aplikace

Jak podat žádost
Podrobné informace ohledně pro podávání 
žádostí do jednotlivých fondů naleznete v pří-
slušných Metodických pokynech k podávání 
žádostí o dotace prostřednictvím veřejnopráv-
ní smlouvy z Programů pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje.
Podrobnější informace také naleznete ZDE.

l Středočeský fond hejtmanky – pro po-
skytování individuálních účelových dotací 
a darů  bude pro příští rok otevřen 15. února 
2023. Stále je možnost požádat o Zmírnění 
následků živelních katastrof, Humanitární 
pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi. Žádost 
o dotaci je možné podávat v termínu od  
1. 2. 2022 od 9:00 hodin do 31. 12. 2022 do 
14:00 hodin.

l Program 2023 pro poskytování dotací 
na podporu rozvoje destinačních manage-
mentů.   Žádost o dotaci je možné podávat 
v termínu od 12. 12. 2022 od 9:00 hodin do 
30. 12. 2022 do 12:00 hodin.

l Program 2023 pro poskytování dotací na 
podporu turistických informačních center 
Středočeského kraje. Žádost o dotaci je mož-
né podávat v termínu od 4. 1. 2023 od 9:00 
hodin do 23. 1. 2023 do 16:00 hodin.

l Program 2023 pro poskytování jednoleté 
dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na 
léta 2024–2025 na podporu významných 
kulturních, společenských a sportovních 
akcí přispívajících k rozvoji cestovního 
ruchu. Žádost o dotaci je možné podávat 
v termínu od 12. 12. 2022 od 9:00 hodin do 
30. 12. 2022 do 12:00 hodin.

l Program 2023 pro poskytování dotací 
na podporu kultury z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek Lhůta podání žádostí pro 

Tematická zadání: Podpora kultury a Podpora 
významných výročí: od 12. 12. 2022 od 9:00 
hodin do 30. 12. 2022 do 12:00 hodin. Podpo-
ra činnosti organizace a Podpora publikační 
činnosti, audiovizuálních projektů a nových 
médií: od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin do  
23. 1. 2023 do 14:00 hodin.

l Program 2023 pro poskytování dotací na 
podporu základních knihoven z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fon-
du kultury a obnovy památek. Žádosti pro 
rok 2023 bude možné podat v termínu od  
4. 1. 2023 od 9:00 hodin do 23. 1. 2023  
do 14:00.

Třicet nových sanitek v hodnotě bezmála 138 
milionů korun získá během příštích dvou let 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského 

kraje. Záchranka tak pokračuje v nastaveném 
trendu pravidelné obměny vozového parku. 
Zdravotnická záchranná služba Středočeského 
kraje pořídí sanitní vozidla typu C, což jsou 
nejprostornější a nejlépe vybavené sanitky. 
V případě potřeby mohou sloužit jako mobilní JIP. 
Výbava těchto vozů zahrnuje veškeré potřebné 
prostředky pro resuscitaci, monitoring a připojení 
na umělou plicní ventilaci. „Obměna vozového 
parku je při frekvenci výjezdů našich záchranářů 
nezbytná. Počet výjezdů a tím i najetých kilometrů 
se opět zvyšuje, za rok je to průměrně 100.000 
kilometrů na jedno vozidlo. Staré sanitky jsou 
samozřejmě poruchovější a náklady na opravy 

vozidel stále rostou. Proto je potřeba techniku 
postupně obnovovat, abychom mohli garantovat 
kvalitní neodkladnou péči pro pacienty i dobré 
pracovní podmínky záchranářů. Spolehlivá 
a moderně vybavená sanitka je pro naše záchranáře 
základem pro úspěšný zásah,“ uvedl statutární 
náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví 
Pavel Pavlík (ODS).
Obměna sanitek bude rozdělena do dvou 
následujících let, kdy každý rok bude dodáno 
15 vozidel. Tím se plynule naváže na obměnu 
vozového parku z letošního roku. V roce 2022 
získala ZZS 13 nových sanitních vozů a dvě nová 
servisní vozidla.

Středočeská záchranka pokračuje v trendu pravidelné obměny vozového parku 

Středočeský kraj uzavřel memorandum v souvislosti s přípravou 
stavby přivaděče vody v koridoru plánované dálnice D3. Vodárenská 
soustava má zajistit zásobování vodou pro potřeby objektů dálnice D3 
a přilehlých měst a obcí. „Memorandum o společném zájmu a postupu 
ve věci budoucí spolupráce při přípravě vodovodního přivaděče D3“ 
mezi Středočeským krajem, společností VODA Želivka, dobrovolným 
svazkem obcí Vodovodní přivaděč Javorník–Benešov a Posázavským 
vodovodem – dobrovolným svazkem obcí dnes na Krajském úřadu 
podepsali zástupci zainteresovaných stran.
„Stavba je důležitá z hlediska zajištění pitné vody pro jižní část 
Středočeského kraje. Podpisem memoranda jsme se zavázali k tomu, že 
budeme i nadále podporovat projektovou a inženýrskou přípravu vyvolané 
investice, která souvisí s vodovodním přivaděčem v koridoru dálnice 
D3. V současné době se zpracovává projektová dokumentace do fáze 
územního řízení, měla by být dokončena zhruba v polovině roku 2023,“ 

uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana 
Skopalíková.

Středočeský kraj uzavřel memorandum k přípravě přivaděče vody v koridoru plánované dálnice D3

AKTUÁLNÍ PŘEHLED DOTACÍ A FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2023

https://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/granty-dotace
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/stredocesky-fond-hejtmanky
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20786/179
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20786/179
https://www.kr-stredocesky.cz/web/20786/179
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-turistickych-informacnich-center-stredoceskeho-kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-turistickych-informacnich-center-stredoceskeho-kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-turistickych-informacnich-center-stredoceskeho-kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/182
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/182
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/182
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/182
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/182
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/182
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-kultury
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l Program 2023 pro poskytování dotací na 
obnovu památek z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obno-
vy památek. Žádosti pro rok 2023 bude možné 
podat v termínu od 4. 1. 2023 od 9:00 hodin do 
23. 1. 2023 do 14:00 hodin.

l Program 2022 na podporu provozu ven-
kovských prodejen ve Středočeském kraji. 
Žádosti je možné podávat od 2. 1. 2023 do  
23. 1. 2023 na adrese http://dotace.kr-stre-
docesky.cz.

l Pravidla pro poskytování darů obcím 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Fondu na podporu participativních 
rozpočtů obcí a měst. Lhůta pro podávání 
žádostí o dar je v Pravidlech stanovena od  
8. 3. 2021 od 9:00 hodin do 28. června 2024 
do 14:00 hodin.

l Program 2021-2024 pro poskytování 
dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova. Lhů-
ta pro podávání žádostí o dotaci je v Programu 
stanovena od 6. 4. 2021 od 9:00 hodin do 
28. 6. 2024 do 14:00 hodin.

l Program 2022 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-

dočeského Fondu na podporu obecního 
bydlení. Lhůta pro podávání žádostí  
o dotaci je v Programu stanovena:  
od 15. 8. 2022 od 9:00 hodin do 15. 12. 
2023 do 14:00 hodin. 

l Program 2023 pro poskytování dotací z roz-
počtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Humanitárního fondu v rámci Tematického 
zadání „Podpora sociálních služeb“ 
Program 2023 pro poskytování dotací z roz-
počtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního fondu v rámci Tematického 
zadání „Podpora sociálních aktivit“
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je 
v Programech stanovena od 11. 1. 2023 od 
9:00 hodin do 26. 1. 2023 do 14:00 hodin.

l Program 2023 pro poskytování do-
tací z rozpočtu Středočeského kraje na 
Environmentální vzdělávání výchovu 
a osvětu. Příjem žádostí 11. 1. 2023 - 
26. 1. 2023. 
 
l Program 2023 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Fondu životního prostředí a země-
dělství „Výstavba nových rybníků a malých 
vodních nádrží“. Příjem žádostí 11. 1.– 
26. 1. 2023. 

l Program 2023 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Infrastrukturního fondu v rámci 
tematického zadání Drobné vodohospodářské 
projekty „Výstavba, rozšíření, rekonstruk-
ce ČOV a kanalizačních sítí“. Příjem žádostí  
13. 2.–24. 2. 2023. 

l Program 2023 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Infrastrukturního fondu v rámci 
tematického zadání Životní prostředí: 
Projekty podpořené ze státního rozpočtu 
(Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 
129 400 „Podpora opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku 
vody“. Příjem žádostí 13. 2.–24. 2. 2023.

Informace z ostatních odborů 

Krizový štáb Středočeského kraje dne  
30. listopadu zhodnotil aktuální situaci a vývoj 
ohledně příchozích uprchlíků z Ukrajiny. Za září 
se zaregistrovalo ve Středočeském kraji přes 
1500 ukrajinských uprchlíků, za měsíc říjen se 
jednalo o zhruba 1300 osob, přičemž za listopad 
aktuálně evidujeme 844 osob (k 29. 11. 2022). 
Z uvedeného tak vyplývá, že k nárůstu počtu 
odbavovaných zatím nedochází. Štáb současně 
schválil vánoční provozní režim pracovišť 
registrující uprchlíky na území kraje. 
„Musíme být připraveni na to, že v souvislosti 
s blížící se zimou a útokům na kritickou 
infrastrukturu na Ukrajině může dojít k nárůstu 
příchozích uprchlíků z Ukrajiny. Na vrcholu 
jarní vlny jsme v našich asistenčních centrech 
odbavovali až vyšší stovky příchozích, tudíž bychom 
samozřejmě tento režim v případě enormního 
náporu byli schopni obnovit, nicméně je nutné říct, 
že za současného stavu je aktuální krajský systém 
optimální a funguje bez problémů,“ vysvětluje 
hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. 

Uprchlíci naleznou potřebné služby na pěti 
pracovištích ve Středočeském kraji, a to 
Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi 
a Příbrami. Celkově pak bylo v rámci krajských 
pracovišť od začátku války odbaveno 
36 706 ukrajinských běženců. „Přesný odhad, 
jaký celkový počet uprchlíků je možné v kraji 
zvládnout však není odvislý pouze od možností 
příjmu přes pracoviště či přes poskytované 
nouzové ubytování, ale je nutné také zahrnovat 
velkou část uprchlíků, kteří přicházejí mimo 
systém a jsou ubytováváni v solidárních 
domácnostech nebo soukromě, a ty bohužel 
v evidenci nemáme. O tomto faktu svědčí 
celkový počet téměř 61 019 osob, kterým 
byla dosud udělena dočasná ochrana v kraji,“ 
dodává hejtmanka Petra Pecková. 
Registrace uprchlíků a pomoc s jejich 
ubytováváním na pěti regionálních pracovištích 
Cizinecké policie a Odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP) probíhá 
v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin a v pátek 

od 8 do 13 hodin. Během vánočního období bude 
provoz upraven následovně: 
• Pondělí 26. 12. 2022 (svátek)  
– uzavřeno bez náhrady
• Středa 28. 12. 2022 (zkráceno)  
otevřeno do 14 hodin
• Pátek 30. 12. 2022 (standardně) 
otevřeno do 13 hodin

ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
K nárůstu počtu registrovaných uprchlíků na území kraje zatím 
nedochází, za listopad bylo dosud odbaveno 844 osob

https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-obnovu-pamatek
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https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/obchudek-2021
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/obchudek-2021
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-participativnich-rozpoctu-obci-a-mest
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-obecniho-bydleni
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-na-podporu-obecniho-bydleni
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https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/fondy
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https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo
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Představujeme komise a výbory

Jednou z priorit Středočeského kraje je podpora 
sportu, který je neoddělitelnou součástí našich 
životů, ať už jako aktivních sportovců, návštěvníků 
sportovních utkání nebo prostých sledovatelů sportu 
z tepla našeho obývacího pokoje. Aby mohl kraj lépe 
rozvíjet sportovní činnosti na svém území a dobře 
zacílit finanční pomoc, zřídil Výbor pro tělovýchovu 

a sport, jehož hlavní náplní je zlepšování podmínek pro sportovní aktivity 
ve Středočeském kraji, a to jak organizované, tak neorganizované aktivity. 
Při zlepšování sportovních podmínek se kraj řídí dvěma strategickými 
dokumenty, a to Plánem rozvoje sportu ve Středočeském kraji – 
Koncepcí sportovní politiky Středočeského kraje 2018–2025 a Koncepcí 
podpory sportovních center mládeže.
Pro vrcholové sportovce funguje ve Středočeském kraji síť Sportovních 
center mládeže. Cílem této sítě je podpora mladých vrcholových 
sportovců v jejich dalším růstu. Sportovní centra fungují po celém kraji 
a zahrnují poměrně širokou paletu aktivit. Nejen vrcholový sport si 

zaslouží podporu. Bez každodenní práce stovek dobrovolníků v různých 
sportovních oddílech po celém kraji by sport nebyl tak rozšířen. 
Sportovní oddíly jsou Středočeským krajem podporovány formou 
grantového řízení, konkrétně Fondem sportu a volného času. Vzhledem 
ke vzniku Národní sportovní agentury, která se zaměřuje na pomoc 
oddílům v jejich každodenní činnosti, je prioritou kraje pomoci oddílům 
s financováním investic do sportovní infrastruktury. 
Sport je bezesporu významným faktorem rozvoje cestovního ruchu. 
Kraj si je tohoto faktu vědom, a proto v rámci rozvoje cestovního ruchu 
podporuje prostřednictvím Středočeského fondu podpory cestovního 
ruchu největší sportovní události na území Středočeského kraje. 
Pro naplnění výše uvedených cílů v oblasti sportu je nezbytná úzká 
spolupráce mezi výborem, zastupitelstvem kraje, radou kraje a oddělením 
mládeže a sportu. Osobně jsem velmi rád, že je tato spolupráce na 
vysoké úrovni, díky které se daří, naplňovat stanovené cíle. Za to všem 
zúčastněným děkuji. Takže sportu zdar a vašemu oblíbenému zvlášť.

Jiří Havelka, předseda Výboru pro sport a tělovýchovu

Společný projekt Ministerstva vnitra a Policie ČR Mapy kriminality již 
běží v ostrém provozu. Nástroj, který slouží veřejnosti, obcím a jejich 
městským a obecním policiím a Policii ČR, pomáhá snižovat kriminalitu, 
cíleně plánovat policejní hlídky i preventivní opatření do rizikových 
míst či snižovat administrativu. Projekt řadí Českou republiku mezi země 
s nejefektivnějším a nejotevřenějším zpracováním dat o kriminalitě. 
„Že je to skvělý nástroj, to vím i z vlastní zkušenosti z mého domovského 
Kolína. A mám velkou radost, že i ostatní obce, potažmo obecní a městské 
policie považují mapy kriminality za již nepostradatelné a plánují je využívat 
do budoucna,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.
Samotný projekt se odehrává ve třech rovinách. První představují mapy 
kriminality pro veřejnost, které jsou k dispozici na internetové stránce 
https://kriminalita.policie.cz. Zde jsou znázorňovány trestné činy 
a přestupky, které jsou statisticky evidované. Druhou rovinou je podrobnější 

verze pro obce, díky které mohou lépe plánovat bezpečnostní opatření. Třetí 
rovinou jsou prediktivní mapy kriminality. Ty může využít například Policie 
ČR pro plánování služeb policistů a jejich vysílání do vytipovaných lokalit.

Výbor pro sport a tělovýchovu

Mapy kriminality jsou naplno spuštěny

Agendu ubytování má i nadále na starosti 
centrálně na základě vznesených požadavků 
z pracovišť agend registrace uprchlíků „virtuální 
KACPU” zřízené v centrále středočeského 
Hasičského záchranného sboru Kladno. 
Hasiči jsou na části pracovišť přítomni vždy 
ve vymezených úředních hodinách, v dalších 
lokalitách pak fungují na zavolání, pokud je třeba 
řešit více uprchlíků a není možné agendu vyřídit 
po telefonu s kladenskou centrálou.   
Štáb KACPU Středočeského kraje bude ve dnech 
27. 12. až 30. 12. v provozu 7:00–15:00 hod na 
pracovišti. Mimo provozní dobu nepřetržitě 
24/7 v pohotovostním režimu na telefonu.
Týmy Středočeského kraje mají aktuálně 
uzavřeno přes 730 smluv s komerčními 
ubytovateli. K možnostem nabízeného 
ubytování je přistupováno individuálně. 

V případě potřeby je možné uzavřené 
samozřejmě prodloužit. „Dlouhodobě je možné 
sledovat uvolňování ubytovacích kapacit, které 
jsme s komerčními ubytovateli pro ukrajinské 
běžence zajišťovali. Důvodem je dle našeho 
názoru i to, že se běženci stávají ekonomicky 
samostatní. Aktuálně bylo dle dat z Úřadu 
práce ve Středočeském kraji zaměstnáno na 
26,5 tisíc ukrajinských pracovníků. I nadále 
však považujeme za nutné, aby stát motivoval 
uprchlíky k tomu, aby se snažili z dočasného 
ubytování přesunout do tak zvaného integračního, 
tedy dlouhodobého, které si i budou hradit,“ 
uzavírá hejtmanka Pecková. V současné době 
má Středočeský kraj k dispozici více než tisíc 
volných míst v nouzovém ubytování, které se 
navíc snaží poskytovat cíleně, tedy například 
pro rodiny s dětmi hledáme ubytování tam, kde 

jsou volné kapacity škol, školek a kde by mohla 
být práce.

1. KACPU – pracoviště Benešov  
a. OAMP - Jiráskova 801 
b. Cizinecká policie – K Pazderně 906 
2. KACPU – pracoviště Kutná Hora 
a. OAMP - Hornická 642/3 
b. Cizinecká policie – Na Náměti 419 
3. KACPU – pracoviště Kladno 
a. OAMP – Severní 2952 
b. Cizinecká policie – U Šestého 1017 
4. KACPU – pracoviště Mladá Boleslav 
a. OAMP – Štefánikova 1304 
b. Cizinecká policie – Štefánikova 1304 
5. KACPU – pracoviště Příbram 
a. OAMP – Žežická 498 
b. Cizinecká policie – Žežická 498

Může se hodit
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Rozpočtové určení daní jednotlivých obcí
Kalkulačka RUD informuje starosty o pravděpodobné výši 
prostředků, které obdrží v daném roce jako součást svých daňových 
příjmů. Celková částka příjmů pro všechny obce závisí na objemu 
peněžních prostředků vybraných v průběhu rozpočtového roku 
správcem daně. Odhad inkasa daní pro obce se zveřejňuje v zákoně 

o státním rozpočtu, ale v průběhu roku jej Ministerstvo financí 
upřesňuje.
Konkrétní výše částky pro každou obec závisí na počtu obyvatel 
v obci, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, počtu 
zaměstnanců a výměře katastrálních území obce.
Odkaz: https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/

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 na základě 
pokynu ministra Mariana Jurečky. V komisi má 
svého zástupce také Svaz měst a obcí, protože 
města a obce jsou v této oblasti významnými 
partnery.
Možné je zasílat jak konkrétní návrhy, co 
je třeba v pomoci ukrajinským uprchlíkům 
vylepšit či změnit, tak rovněž témata, která 
vaše město či obec tíží a se kterými je třeba 
se zabývat.
Své podněty či dotazy, které by měly být 
přeneseny a dále řešeny na Komisi k adaptaci 
a integraci ukrajinských uprchlíků, prosím 
zasílejte na adresu varhol@smocr.cz. 
Odkaz najdete ZDE.

Dovolujeme si vás informovat o konání prvního 
ročníku celostátního veletrhu s doprovodným 
programem určeným pro osoby s rozhodovací 
schopností a odborníky z řad měst a obcí 
včetně příspěvkových organizací a spolků, 
které jsou jimi zřízeny nebo jsou jakkoli 
pravidelně navázány na jejich rozpočet.

Pro koho je veletrh určen?
Vystavovatelé
Podnikatelské subjekty registrované v České 
republice mající zájem prezentovat své 
služby a výrobky zástupcům samosprávy 
a příspěvkovým organizacím jimi zřízených. 
Koncept veletrhu vychází z veletrhů 
pořádaných v Rakousku a Německu, které 
nám byly inspirací, a to pod hlavní záštitou 
Svazu měst a obcí ČR.

Návštěvníci
Na komunální veletrh budou pozváni jménem 
pořadatele, Svazu měst a obcí ČR a dalších 
partnerů především zaměstnanci měst a obcí 
a jimi zřízených příspěvkových organizací 
z celé ČR s podtitulem „Přijeďte si vybrat to, co 
potřebujete ve vašem městě a potkejte případné 
dodavatele v jeden čas a na jednom místě“. 
Z důvodu každodenních potřeb samospráv v České 
republice jsme zvolili zaměření ročníku 2023 na 
zakázky malého rozsahu.

Olomouc a volební sněm 
Svazu měst a obcí ČR
Více než 700 delegátů volebního sněmu Svazu 
měst a obcí z celé České republiky se sjede do 
Olomouce ve dnech konání veletrhu zvolit své 
zástupce ve vedení svazu na další čtyři roky. 
Spojení veletrhu v čase a místě s konáním 
volebního sněmu, který se koná pouze 
jednou za čtyři roky, dá tak vystavovatelům 
unikátní příležitost nabídnout své služby 
i představitelům největších měst a obcí v ČR. 
Středa 17. 5. 2023, den příjezdu delegátů sněmu 
a první den veletrhu, bude věnován starostům 
a zastupitelům s ohledem právě na účastníky 
sněmu. Čtvrtek 18. 5. a pátek 19. 5. 2023 bude 
věnován všem ostatním zaměstnancům z řad 

státní správy a samosprávy a jimi zřízených 
rozpočtových organizací.

Zaměření veletrhu
odpadové hospodářství a recyklace, 
technologie vody a kanalizace
městský a parkový mobiliář
širokopásmová infrastruktura (internet)
e-mobilita
energetický průmysl
vozový park a příslušenství
zdraví a sociální věci
restaurátorské a renovační práce
dopravní inženýrství a bezpečnost
technika pro údržbu zelených ploch
hygienická a čisticí technika
ochrana proti katastrofám a povodním
technické zařízení budov
obecní osvětlení
školní a kancelářské vybavení
výstavba sportovních a dětských hřišť, 
venkovní nábytek
ochrana životního prostředí a technologie

Kalkulačka RUD

Prostor pro sdílení podnětů měst a obcí v souvislosti s uprchlickou krizí s MPSV

Komunální veletrh 2023

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/prostor-pro-sdileni-podnetu-mest-a-obci-v-souvislosti-s-uprchlickou-krizi-s-mpsv
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Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního 
programu Doprava 2021-2027 (OPD3) výstavbu 
plnicích stanic na vodík částkou 300 miliónů 
Kč. Kromě toho vypisuje i další tři výzvy 
pro metropolitní oblasti a aglomerace na 
podporu městské dopravní telematiky a rozvoj 
infrastruktury městské drážní dopravy v celkové 
hodnotě 22,8 mld. Kč. Výzvy jsou průběžné a budou 
pro žadatele otevřené až do 30. 6. 2024 a celková 
výše podpory těchto výzev je 22,8 mld. Kč.

ITS – dopravní telematika
Celkem je v této výzvě žadatelům k dispozici 
alokace ve výši 1,96 miliardy Kč. Tato výzva je 
určena pro města s počtem obyvatel větším než 
40 tis. 
Hlavními podporovanými aktivitami  
jsou např.:
l Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur 
prostorových dat, sítí a služeb elektronických 
komunikací pro poskytování informací 
o dopravním provozu a pro dynamické řízení 
dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro 
koordinaci signálních plánů křižovatek).
l Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS 

mezi jednotlivými systémy na místní a regionální 
úrovni.
l Implementace dopravních 
detektorů, kamerových systémů pro ITS 
systémy a prostorových dat, včetně řešení 
přenosu dat.
l Pořizování a instalace technických zařízení 
sloužících k získávání statických a dynamických 
dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem 
ke koncovým uživatelům.
l Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace 
ITS a C-ITS.

Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od  
8. 12. 2022. Podrobné specifikace všech pravidel 
a podmínek jsou uvedeny na webu OPD3. 

Infrastruktura městské drážní dopravy
Dvě výzvy jsou pak zaměřeny na městské dopravní 
podniky a připraveno je pro ně 20,8 miliardy Kč. 
Výzvy mají za cíl podpořit rozvoj a využívání 
udržitelné dopravy v českých městech. 
Hlavními podporovanými aktivitami jsou 
např.:
l Výstavba nových tramvajových nebo 

trolejbusových tratí, zejména dokončení 
dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit 
s vysokou hustotou osídlení
l Komplexní modernizace tramvajových nebo 
trolejbusových tratí s cílem zvýšit kvalitu 
přepravy, cestovní rychlost, kapacitu tratě 
a snížení negativních externalit 
l Výstavba a rekonstrukce technického zázemí 
městské drážní dopravy s prokazatelným 
dopadem na cestující
l Výstavba nového úseku a technologická 
modernizace metra

Výzvy budou pro žadatele zpřístupněny od 8. 
12. 2022. Podrobné specifikace všech pravidel 
a podmínek jsou dostupné na webu OPD3. 
ITS – dopravní telematika
Infrastruktura městské drážní dopravy
Více o Operačním programu Doprava 2021–2027 
najdete na jeho WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Nové výzvy OPD na podporu výstavby plnicích stanic na vodík i pro městské projekty

Do konceptu členských výhod patří i bezplatná právní 
poradna, na kterou se mohou starostové obracet se svými 
dotazy. Další info ZDE.
Do konceptu členských výhod patří i bezplatná právní poradna, na 
kterou se mohou starostové obracet se svými dotazy. Ty zodpovídá 
tým erudovaných právníků, specialistů na různá témata z oblasti 
veřejné správy – samostatné či přenesené působnosti.
Kontaktní e-mail na právní poradnu: poradna@smscr.cz

Dotazy jsou vyřizovány zhruba v horizontu 5 pracovních dní 
(samozřejmě v závislosti na složitosti dotazu).
V případě naléhavých dotazů je každý pracovní den od 8:00 do 
18:00 na tel. 606 170 837 k dispozici Mgr. et Mgr. Dominik Hrubý, 
kterého můžete využít pro podávání operativních dotazů (např.  
v důsledku jednání zastupitelstva obce, které nesnesou odkladu).
Činnost Právní poradny je realizována za přispění prostředků 
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s dalšími 
krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupil do projektu 
financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je 
zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen 
studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, 
který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se 
vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální 
integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu 
pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany 
pobývajícími na území České republiky ve školním roce 2022/2023.
Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro 
účastníky kvalifikačního studia.
Pro ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky 
ve školním roce 2022/2023 – ZDARMA.

Další informace a možnost přihlášení do kvalifikačního studia 
naleznete pod odkazem:
Kladno https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G43
Příbram https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G42
Praha https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G41

Освітній інститут Центрально-Чеського регіону у співпраці з іншими 
регіональними навчальними закладами Чехії взяв участь у проекті, 
що фінансується Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Метою проекту 
є проведення кваліфікаційного навчання асистентів вчителя (далі 
– АВ навчання) для отримання професійної кваліфікації  асистента 
вчителя, який здійснює безпосередню педагогічну діяльність у класі, 
в якому здобувають освіту діти або учні з особливими освітніми 
потребами, або в школі, що надає освіту дітям і учням у формі 
індивідуальної інтеграції.  Згідно з § 20 п. 1. Закон No 563/2004 Coll., 
про педагогічні кадри, зі змінами, для цільової групи педагогічних 
працівників, які є громадянами України, які проживають на території 
Чеської Республіки у 2022/2023 навчальному році.
Проект передбачає індивідуальну підтримку чеської мови для 
учасників кваліфікаційного навчання.
Для громадян України, які проживають на території Чехії, 
в 2022/2023 навчальному році - БЕЗКОШТОВНО.

З додатковою інформацією та можливістю реєстрації на 
кваліфікаційне навчання можна ознайомитися за посиланням:
Кладно https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G43
Прібрам https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G42
Прага https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G41

Víte, že Sdružení místních samospráv nabízí právní pomoc zdarma? Stačí být členem

Kvalifikační studium pro AP – Dětský fond OSN – UNICEF – pro ukrajinské státní občany

§

https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-07
https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-09
https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-10
https://opd3.opd.cz/
https://www.smscr.cz/benefity/poradny/pravni-poradna/
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Přehrada Slapy je naší nejvyhledávanější vodní plochou k rekreaci. Příjezd 
turistů však nepřináší jenom výhody, ale může znamenat i nadměrný 
turismus. Právě stále se zvyšující návštěvnost oblasti dlouhodobě trápí 
starosty obcí. Na půdě Krajského úřadu Středočeského kraje se proto dne 
21. listopadu uskutečnilo setkání starostů na toto téma. Bylo vyvoláno na 
základě podnětu Petra Halady, zastupitele Středočeského kraje, starosty 
obce Kamýk nad Vltavou a předsedy krajského shromáždění starostů 
Sdružení místních samospráv ČR Středočeského kraje, který připomínky 
starostů sbírá a snaží se posunout problematiku k řešení. Jednání zaštítil 
Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu, moderování se ujali zástupci Středočeské centrály cestovního 
ruchu. Přizváni byli také zástupci odborných organizací, institucí 
a podnikatelských subjektů, kteří okolo vody působí. 
 
Starostové si stěžují zejména na velké množství soukromých mol, kvůli 
kterým vnímají i provoz na vodě jako nadměrný a obtěžující, zejména 
z pohledu bezpečnosti na vodě, hluku a vlnobití na březích. V souvislosti 
s procesem schvalování mol proto požadují, aby rozvoji přehrady z hlediska 
vodní turistiky byla jasně stanovena hranice prostřednictvím schválené 
strategie, nejlépe z pozice správce vodního toku, kterým je Povodí Vltavy. 
Jednání se účastnil také ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala, který se k dané 
záležitosti vyjádřil kladně. V roce 2023 je připraven se s obcemi znovu 
setkat a připravit aktualizaci strategie rozvoje vodní cesty. Stejně tak je 
nutné nalézt společný konsenzus ve věci odpadů, které vznikají ze strany 
uživatelů soukromých mol. Ti na rozdíl od chatařů či trvale hlášených 
obyvatel neplatí za odvoz komunálního odpadu poplatky stanovené obcí. 
Zejména obce, v jejímž katastru se nachází velká rekreační letoviska 
a velké množství uskupených mol, mají za odvoz odpadu a úklid výrazně 
zvýšené náklady, které jim nejsou nijak kompenzovány.  
 
Turismus jako důležitý zdroj příjmů 
Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR), která se stará o propagaci 
cestovního ruchu a turistických možností středních Čech, obcím 
prezentovala možný přínos plynoucí z příjezdu turistů. „Přínos cestovního 
ruchu nepřináší pouze negativa v podobě overturismu, ale může zajistit 
znatelné finanční příjmy do obecních pokladen. Jedná se o daňové příjmy 
a příjmy z poplatků z pobytu. Dle statistik agentury CzechTourism v roce 
2019 (tj. před pandemií COVID-19) představoval cestovní ruch cca 1/7 
příjmů české ekonomiky. Cestovní ruch na sebe kumuluje služby, výrobu, 
zaměstnanost, a to vše má velký přínos pro místní obyvatele. Jen toho 
správně využít,“ uvedl na jednání Patrik Macho za SCCR.  Zdůraznil také 
důležitost správně nastavených poplatků z pobytu (případně dalších 
poplatků). V kraji totiž umí poplatky vybírat jen necelých 300 obcí 
z celkového počtu 1144. A pokud obce vybírají, tak pouze v průměrné 
výši 10 Kč za os/noc, přičemž lze vybírat až 50 Kč. Tím lze dosáhnout 
v přetížených oblastech požadované regulace, nebo alespoň finanční 
kompenzace, kterou obec může následně použít do svého rozpočtu.  
 
Spolupráce destinačních managementů 
Klíčovou úlohu v řízení cestovního ruchu v dané oblasti sehrává lokální 
destinační management (DMO). Slapskou přehradu si rozdělují tři DMO: 
Brdy a Podbrdsko, Posázaví a Toulava. Je tedy velkou výzvou, aby se 

naučily úzce spolupracovat a uřídit cestovní ruch v oblasti správným 
směrem. Cílem je odlehčit exponovaným místům a naopak zviditelnit 
místa nevytížená, zvýšit příjmy z cestovního ruchu, lépe provázat 
spolupráci veřejného sektoru a podnikatelské sféry, ale také lépe 
komunikovat danou oblast směrem k potencionálním návštěvníkům. Pokud 
už soukromí podnikatelé vynaloží nemalé investice do infrastruktury, je 
v jejich zájmu, aby turistická sezona trvala i déle než jen od července do 
srpna. Své o tom na jednání měli možnost říci zástupci podnikatelského 
sektoru i zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
ČR Jiří Belinger, zároveň člen Asociace lodního průmyslu. V tuzemsku 
lze najít i několik dobrých příkladů, kde to funguje a hlavním tahákem je 
vodní turistika, např. DMO Českobudějovicko-Hlubocko, kde páteří je řeka 
Vltava, Baťův kanál, Máchův kraj či Lipno.  
 
Příležitost pro obce 
Na jednání dále zaznělo, že k tomu, aby vodní turistika dobře fungovala, 
není možné budovat pouze mola soukromá pro jednoho uživatele, ale 
veřejná, kde se budou turisté co nejvíce střídat, budou při své plavbě 
poznávat okolí, ochutnávat lokální gastronomii, kupovat místní produkty, 
ubytovávat se v lokálních ubytovacích zařízeních apod. Klíčem je rozvoj 
lokální ekonomiky. Pokud bude fungovat, lze díky vybraným financím na 
území obcí mnohé kompenzovat a zlepšovat.  
O plánech výstavby veřejných přístavišť na jednání pohovořil ředitel 
Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. V současné době se takové 
přístaviště plánuje pouze v Kamýku nad Vltavou, ale není vyloučeno, 
že tam, kde je zájem, může dojít k zařazení podobného projektu. 
O bezpečnosti na vodní cestě mluvila ředitelka Státní plavební správy 
Klára Němcová. Každoročně vydávají regulační opatření pro pomalou 
plavbu a vymezují vyhrazené plochy pro vodní sporty a bezpečné koupání. 
Ve spolupráci s Policií ČR přímo v terénu kontrolují dodržování pravidel. 
K dispozici je také vodní záchranná služba. 
Nezbývá než si přát, aby byla ve spolupráci všech participujících subjektů 
nalezena rovnováha, nepříjemné externality z cestovního ruchu se 
utlumily, převyšovaly zejména přínosy, a aby cestovní ruch a služby s ním 
související začali pozitivně vnímat jak starostové, tak i obyvatelé obcí. 

Overturismus na Slapské přehradě 

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.

https://1url.cz/@SKFB
https://1url.cz/@SKTW
https://1url.cz/@ScK
https://1url.cz/@SKYT
https://1url.cz/@SKIG

