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Plánování rozvoje sportu?
Povinnost, se kterou si
snadno poradíte?

Městská část Praha-Nebušice
přestavěla takřka stoletou vodárnu
na komunitní centrum!

SMS služby radí Příklad dobré praxe

Vážené kolegyně a kolegové,
přátelé samospráv!
Všichni se asi shodneme na tom, že koronakrize nám ukázala mnohé. 
Prověřila naši odolnost i trpělivost a připomněla nám, že být doma, tedy 
to, po čem jsme všichni tak moc toužili, není vlastně vůbec žádná legra-
ce. Zvlášť, když nesmíte přestat pracovat, vychovávat děti, starat se o do-
mácnost, a především když máte v popisu práce péči o obec a její občany. 
Během koronakrize jsem si několikrát řekla, že jako neuvolněná starostka 
a výkonná ředitelka Sdružení místních samospráv ČR chci taky naříze-
nou dovolenou, dívat se na filmy, mít čas na šití, dekorování domova ne-
bo studium cizích jazyků. Přestože jsme byli online někdy i 20 hodin den-
ně, i tak mi chyběli kolegové a setkávání se na osobních jednáních. Mož-
ná i proto jsme se rozhodli, že naše podzimní konference, kterou pro vás 
připravujeme, bude o setkávání, nových nápadech a o zážitku. 

V listopadu, konkrétně 4. a 5. 11. 2020, pořádáme v multifunkčním 
prostoru Gong v Dolních Vítkovicích konferenci věnovanou samosprá-
vám, které udělila záštitu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, 
jež bude také konferenci zahajovat. Leitmotivem dvoudenního setkání 
je soběstačnost, a to nejen energetická, ale po všech směrech. Proto ta-
ké celý jeden blok povede náš předseda Stanislav Polčák s nosným té-
matem „nové RUD“, což je možná takový evergreen, jehož podstatu je 
třeba nejen stále připomínat, ale který se s ohledem na dopady koro-
nakrize opět dostátá do popření zájmu nás všech. 

 Konference se odehraje záměrně v Moravskoslezském kraji, neboť 
věříme, že takto úspěšné a zajímavé akce se mohou konat i mimo Pra-
hu, a jak se ukazuje, ani pro naše vzácné hosty a pozvané představitele 
vlády nepředstavuje zvolené místo komplikaci. Ba naopak. Věříme, že 
podobný postoj zaujmete i vy, že nakonec v Dolních Vítkovicích zůsta-
nete až do 6. listopadu, abyste si po konferenci měli možnost prohléd-
nout Svět techniky, Těžní věž, Bolt Tower 
nebo si projít Jantarovou stezku. Vstup 
nejen do areálu, ale do všech památek 
Moravskoslezského kraje bude zdarma, 
tak by byla škoda to propásnout a jet 
hned domů. Stejně jsme teď doma byli 
všichni až až. No ni?

Srdečně se těším na setkání!

Jana Přecechtělová,
výkonná ředitelka SMS ČR
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Pojďme se konečně zase potkat. No ni?
Neseďte doma a dojeďte v listopadu na konferenci do Dolních Vítkovic

Srdečně vás zveme
na dvoudenní

CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SMS ČR,
která se uskuteční
ve středu 4. listopadu
a ve čtvrtek 5. listopadu
v multifunkční hale
Gong v Ostravě-Vítkovicích.

Jaké bude hlavní téma? 
SOBĚSTAČNÉ OBCE 2030
•	 	energetická	soběstačnost	obcí,
•	 	cirkulární	ekonomika,
•	 	mobilita	v	obcích,	
•	 	udržitelné	hospodaření	s	vodou,	krajinou	a	půdou,	
•	 	potravinová	soběstačnost.

A co ještě?
Zabývat se budeme také financováním obcí v (po)krizovém 
období a dalšími významnými tématy, která ovlivňují vaši 
práci. 

Ve středu večer se těšte na společenský večer. 

Na konferenci dojde na vyhlašování výsledků soutěží Dob-
rá praxe roku 2019, Počin roku 2020 a O nejlepší obecní 
a městský zpravodaj 2019.

Elektronické přihlašování k účasti na konferenci a ubytování se 
spouští 1. 9. O časovém harmonogramu, přednášejících a dalších 
organizačních podrobnostech vás budeme včas informovat. Sle-
dujte i náš web www.smscr.cz.

NENECHTE SI UJÍT KONFERENCI,
ZE KTERÉ SE VÁM NEBUDE CHTÍT DOMŮ!
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K obcím už doputovaly peníze, na něž mají nárok.
I když komplikovaně, lépe než vůbec

Předseda SMS ČR se kvůli volbám sešel
se zástupci Ministerstva vnitra

Školy dostanou peníze na nákup potřeb pro distanční výuku

Deloitte představilo inovativní řešení pro územní 
plánování. MMR objednanou analýzu ignoruje

Vláda v srpnu schválila finanční podporu pro nákup IT techniky do základních škol. Technika by měla primárně sloužit 
pro distanční výuku. Podpora činí 1,3 miliardy korun a školy ji obdrží formou příspěvku dle počtu učitelů. Cílem je zajis-
tit kvalitní techniku pro učitele a v případě potřebnosti a vhodnosti i pro zapůjčení žákům.

Sdružení místních samospráv ČR oceňuje přístup Ministerstva financí, jež 
do dvou měsíců od schválení náhrady za kompenzační bonus zaslalo ob-
cím finance, na něž mají nárok. Je třeba připomenout, že v prvním kole vy-
jednávání, v květnu tohoto roku, byla ministryně financí Alena Schillero-
vá nesmlouvavá a náhradu obcím odmítla přiznat. Až společný tlak obcí 
a zásadní podpora Senátu i části Poslanecké sněmovny, stejně jako široké 
veřejnosti, přiměla vládu změnit své stanovisko. Kompenzace obcím při-
chází sice komplikovaně přes kraje a až v půli srpna, což pro zástupce obcí 
bude představovat napnutí veškerých sil, aby přiznaná náhrada byla ještě 
využita v investičních projektech pro tento rok, nicméně lepší je získat 
kompenzace nyní, než později… či vůbec. red

Kvůli vyjasnění organizace a financování říjnových voleb s ohledem na 
probíhající epidemii COVID-19 se ve středu 12. srpna sešel předseda 
SMS ČR Stanislav Polčák se zástupci Ministerstva vnitra – náměstkem 
Petrem Mlsnou a ředitelem odboru voleb Petrem Vokáčem. „K naší spo-
kojenosti avizovali uvolnění úctyhodných 25 milionů korun navíc ze státního 
rozpočtu, které půjdou na proplacení ochranných pomůcek, dezinfekčních pro-
středků i ostatních výdajů souvisejících s eliminací zdravotních rizik,“ konsta-
toval předseda sdružení. Zástupci rezortu představili rovněž komplexní 
řešení problematiky hlasování nakažených voličů a voličů v karanténě, 
které budou zajišťovat zvláštní volební komise zřizované státem. Běžné 
okrskové volební komise tak s těmito voliči vůbec nepřijdou do styku. 
„Vstřícný postoj ministerstva oceňujeme a děkujeme za něj. Náš boj za zájmy 
obcí má smysl,“ dodal Stanislav Polčák. red

SMS ČR se ve spolupráci se školskou komisí SMO ČR aktivně účastnilo jak několika jednání s vedením MŠMT, tak jednání podvýboru pro regionál-
ní školství poslanecké sněmovny. Sdružení oceňuje, že výsledná podoba podpory je pro školy administrativně jednoduchá a ponechává jim velkou 
míru volnosti při volbě nakupované techniky. Školy si samy zvolí, jakou techniku budou nakupovat – notebooky, PC, kamery, sluchátka, tiskovou 
techniku atd. K uznatelným nákladům bude patřit také software a správa IT.

Školy peníze obdrží pravděpodobně v polovině října. S ohledem na objem prostředků a délku výběrového řízení atd. doporučuje SMS ČR zřizo-
vatelům a ředitelům aktivní spolupráci a včasné jednání, byť by to mělo být před obdržením podpory. Vyúčtování se předpokládá do konce roku. 
Podrobnosti se školy i zřizovatelé dozví nejpozději do zahájení školního roku. red

Výstupy z celorepublikové analýzy územního plánování představila 23. června na semináři v Praze jedna z největších konzultačních společností na 
světě – Deloitte. Analýza vycházela z objednávky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Evropské komise. Součástí prezentace byly i návrhy, které 
jsou dlouhodobě ukotvené v územním plánování v západních zemích, zatímco v České republice se o nich dodnes ještě ani neuvažuje. Z nejzajíma-
vějších návrhů lze jmenovat integraci územních a strategických plánů, ekonomické nástroje reflektující zhodnocování pozemků v obci soukromní-
kům, ukotvení participativního plánování do legislativy nebo veřejně přístupný národní portál s územními podklady.

Účastníci se rovněž dozvěděli, že prezentovaný materiál měl být jedním z analytických podkladů k přípravě nového stavebního zákona (NSZ). 
„Je smutné, že MMR místo toho čerpalo z analýzy výstavby skladu, tedy jak lze náplň tolik omílané analýzy Doing Business v jedné větě shrnout,“ uvedl legisla-
tivní analytik Otakar Bursa. „Zřejmě naprosto selhala koordinace přípravy NSZ a analytických podkladů, a přitom slabá opora o podklady byla jedním z nejzá-
sadnějších nedostatků při obhajování věcného záměru NSZ. Jedna z účastnic semináře trefně poznamenala, že ministerstvo už si připravuje podklady pro první 
velkou novelu nového stavebního zákona,“ shrnul Otakar Bursa. OB
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Senátní Výbor pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice následně 
přijal usnesení, v němž argumenty, které u kulatého stolu zazněly, shr-
nul v doporučení určená MŠMT a MF.

Výbor navrhl například řešit platové zařazení ředitelů a ředitelek MŠ 
či hledat způsob, jak postupovat při snižování počtu dětí ve třídách bez 
dopadu na školní jídelny. Oběma ministerstvům pak doporučil připravit 
legislativní návrh na financování dalšího pracovníka ve třídě MŠ z národ-
ních zdrojů. „S doporučeními senátního výboru se ztotožňujeme, víme však 
i  o  dalších zásadních problémech, které předškolní vzdělávání trápí,“ uvedl 
předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství, sport a kulturu Oldřich 
Vávra s tím, že v návaznosti na kulatý stůl na tyto problémy jeho organi-
zátorku, senátorku Jaromíru Vítkovou, upozornili. V dopise senátorce 
předseda připomněl, že kromě mezd ředitelů, které obcím často zne-
možňují nalézt na pozici ředitele či ředitelky vhodné kandidáty, je nemé-
ně důležité téma i zajištění dostatečných prostorových kapacit. Dopis 
obsahuje i konkrétní návrhy, jak toho dosáhnout. red

Předškolní vzdělávání potřebuje vyšší mzdy, ale i prostory
V Senátu se v reakci na otevřený dopis pedagogů mateřských škol konal kulatý stůl, který řešil nejpalčivější otázky 
předškolního vzdělávání u nás.

SMS ČR upozorňuje, že nový stavební zákon, jehož předlohu projednala 6. srpna Legislativní rada vlády ČR, zruší většinu 
stavebních úřadů v obcích a povede k odlivu odborných kapacit vykonávajících dosud specializovanou stavební agendu.
SMS ČR se obává, že nesystémovost návrhu, kdy o odvolání proti roz-
hodnutí obecních stavebních úřadů má rozhodovat nově vytvářená 
„státní větev“ krajských stavebních úřadů spolu s neochotou stavebních 
úředníků vstupovat do této státní správy, povede naopak k zásadnímu 
zhoršení výkonu stavební agendy či až k jejímu kolapsu.

„Přestože je v nové předloze také řada pozitivních návrhů, například zásad-
ní omezení nešvaru dodatečného povolení černých staveb, obce zásadně nesou-
hlasí se zrušením více než 400 ze současných 700 stavebních úřadů. S touto re-
dukcí nemůžeme souhlasit, protože jednoznačně dojde ke snížení dostupnosti 
této agendy pro občany. Nové velké obvody stavebních úřadů nadto úředníci 
nebudou vůbec znát, když jde v řadě případů o území veliké takřka jako bývalý 
okres,“ uvedl předseda SMS ČR Stanislav Polčák. Ten také upozornil, že 
obce, v nichž stavební úřady zůstanou, budou mít zásadní problém do-
plnit úřednické stavy na výkon nové agendy pro daleko větší území. „Mi-
nisterstvo podle sdělení náměstkyně Pavlové na červencovém semináři v Posla-
necké sněmovně nepočítá se zvláštní pomocí státu těmto obcím, kde bude po-
třeba nabrat desítky nových úředníků,“ vysvětlil. 

Starosta městyse Litultovice Jan Birgus zdůraznil, že i když jeho obec 
o stavební úřad přijde, pokusí se své úředníky udržet. „Uděláme všechno 

proto, aby náš stavební úřad nebyl zrušen, protože takový krok vlády by se ne-
gativně dotkl spádově více než osmi a půl tisíce občanů. Pokud neuspějeme, 
chceme si naše úředníky udržet na výkon agendy územního plánování, staveb-
ních investic obce či další novou agendu,“ dodal.

Podle jeho názoru tak učiní většina obcí, protože schopný úředník je 
pro samosprávu nepostradatelný. „Kde pak sežene nové úředníky stát či ob-
ce s rozšířenou působností, to nový návrh ani nenaznačuje. Přitom nemá-li do-
jít ke kolapsu stavebního řízení, návrh by měl obsahovat určitou náborovou 
koncepci,“ říká starosta. „Po zkušenosti s transformací jiných úřadů, napří-
klad po zániku okresního úřadu a vzniku kraje, jsem přesvědčený, že dojde mi-
nimálně k roční paralýze stavebního řízení. Podle mě tu rok skoro nikdo nic ne-
postaví,“ míní. 

SMS ČR již předalo ministryni Kláře Dostálové Petici proti návrhu 
nové stavební rekodifikace s více než 8000 podpisy, kterou také podpo-
řilo několik hejtmanů, množství dotčených úředníků stavebních úřadů 
a představitelů samospráv. SMS ČR zároveň upozornilo, že nový staveb-
ní zákon si vyžádá jednorázové veřejné náklady ve výši až 15 miliard ko-
run a další pravidelné roční náklady ve výši čtyř miliard.

red

Nový stavební zákon zruší většinu
stavebních úřadů v obcích



Komunikace s orgány státní správy často bývá pro představitele obcí složitá, zatěžující a s tím spojená administrativa 
se mnohdy zdá být zbytná či přímo nesmyslná. I starosta menší obce nicméně může svou aktivitou dosáhnout dílčí 
změny k lepšímu.
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Nebojte se ozvat! I jediný starosta může
svou aktivitou vyvolat pozitivní změnu

Ve Studnici na Chrudimsku se před časem roz-
hodli z vlastní iniciativy odstranit nedostatky 
v  evidenci katastru nemovitostí vztahující se 
k  území obce. V souvislosti s tím narazili na 
enormní a stále narůstající administrativní zá-
těž při komunikaci s katastrálním úřadem.

„Když jsem před šesti lety ve funkci starosty za-
čínal, k převodu se předkládalo pár nejdůležitějších 
listin (kupní smlouva, geometrický plán, souhlas 
s  dělením pozemků) a vklad byl bez potíží prove-
den. Následně začaly být požadovány další listiny, 
pro každý typový případ jiné, což působilo kompli-
kace i dalším aktérům, např. Lesům ČR, Správě 
a údržbě silnic, krajskému úřadu a dalším,“ vysvět-
luje starosta Studnice Ondřej Dopita.

Při další žádosti o vklad do katastru starosta 
Dopita narazil na absurditu vycházející z katas-
trální vyhlášky. Úředníci mu v případě formulá-
ře Ohlášení změny údajů o pozemku neumož-
nili použít podpisový vzor, který mají starosto-
vé uložený na místně příslušném katastrálním 
úřadě, aby nemuseli při každé žádosti nechávat 
úředně ověřovat svůj podpis na všech předklá-
daných listinách. „Nebylo mi jasné, jak mají sta-
rostové poznat, které dokumenty a formuláře mají 
být úředně ověřené a na které stačí podpisový vzor,“ 
říká Dopita.

Starostu obce s cca 450 obyvateli tato kom-
plikace tak rozladila, že se rozhodl o svých pe-
ripetiích napsat předsedovi Českého úřadu ze-
měměřičského a katastrálního Karlu Večeřovi. 

„Pan předseda mi do dvou dnů odepsal a vzhledem 
ke své dřívější zkušenosti z komunální sféry vyjád-
řil pochopení,“ oceňuje starosta. „Vysvětlil mi, že 
velká část zbytečné administrativní zátěže není 
způsobena katastrální vyhláškou, ale jinými práv-
ními předpisy. Přislíbil nicméně metodickým dopo-
ručením uložit katastrálním úřadům, aby u všech 
listin, kde je vyžadován ověřený podpis, akceptova-
ly i odkaz na podpisový vzor,“ dodává s tím, že má 
v současné době vytipované i další nesmyslné, 
zbytečné či duplicitní postupy, na které bude 
upozorňovat a navrhovat příslušným úřadům 
jejich zjednodušení nebo zrušení. 

Při dalším podání za obec už katastrální 
úřad skutečně umožnil Ondřeji Dopitovi použít 
podpisový vzor v případě všech předkládaných 
listin, včetně formuláře Ohlášení změny údajů 
o pozemku. Aktivita jednoho starosty obce I. ty-
pu v Pardubickém kraji tak společně se vstříc-
ným přístupem předsedy ČÚZAK ušetřila před-
stavitelům obcí z celé republiky sice malou, ale 
znatelnou součást administrativní zátěže.

Legislativní trend je bohužel dlouhodobě 
takový, že administrativní zátěž stále přibývá 
a  stává se složitější. A zrovna posedlost nut-
ným úředním ověřováním listin a podpisů, na 
kterou narazil starosta Studnice, je jedním 
z  důsledků tohoto trendu. Nejde zdaleka jen 
o katastrální řízení, jež je diskutabilním povin-
ným ověřováním známé. Úředně ověřený pod-
pis je potřeba např. v případě žádosti o zřízení 

datové schránky, návrhu na zápis do veřejného 
rejstříku, žádosti o volební průkaz v zastoupe-
ní apod. SMS ČR se i nadále bude ze všech sil 
snažit těmto tendencím bránit a prosazovat 
snížení administrativní zátěže jak pro občany, 
tak pro představitele obcí.

Dominik Hrubý, legislativní analytik

„Nebylo mi jasné, jak mají starostové poznat, které 
dokumenty a formuláře mají být úředně ověřené 
a na které stačí podpisový vzor,“ říká starosta Studni-
ce Ondřej Dopita.

Ministerstva i eurofondy podporují náhradní projekty obcí
Budoucí evropské programy 2021+ budou obdobné jako ty nynější
Hodnocení současného a příprava nového plánovacího období EU 
2021–2027 a reflexe národních dotačních programů byly hlavními tématy 
jednání pracovní skupiny SMS ČR pro dotace a mezinárodní vztahy. Sešla 
se 4. srpna v pražském sídle SMS ČR. „Kvůli kurzovému rozdílu až 15 procent je 
k dispozici dalších 60 miliard korun z eurofondů,“ uvedl předseda skupiny a sta-
rosta Dolních Studének Radim Sršeň. Informoval, že z EU je ČR zpět propla-
ceno asi 20 procent plánované alokace. Ostatní projekty jsou závazkovány 
nebo ve výběrovém procesu. Například OP Životní prostředí poprvé sesta-
vil žebříček náhradních projektů ve 126. výzvě, kde mohly obce a svazky ob-
cí žádat na zlepšení třídění odpadů, a ty by mohly být podpořeny.

Stejně tak podpořil stát náhradní projekty v případě dotačního pro-
gramu ministerstva financí na rekonstrukce škol a bydlení. Vzhledem 
k pozdnímu rozhodnutí si nyní obce mohou požádat o prodloužení rea-
lizací do příštího roku.

Také ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo náhradní projekty na 
dětská hřiště a volnočasové zázemí z roku 2019, přičemž realizace je 
prodloužena do roku 2021. Na nové výzvy v roce 2021 se plánuje až pět 
miliard korun.

Kvůli zjištění absorpční kapacity venkova provedlo SMS ČR průzkum 
projektových záměrů. „Vyplnilo jej úctyhodných 801 obcí, sešlo se 2150 zá-
měrů za 43 miliard korun,“ informoval člen skupiny Gustav Charouzek 

z MAS Královská stezka. Největší zájem mají obce o zlepšení veřejných 
prostranství a veřejné infrastruktury, dále o zlepšení životního prostře-
dí, následuje bydlení a školství. Ihned by se mohlo realizovat až 40 pro-
cent obcemi uvedených záměrů. Jako nejlepší míra kofinancování je 
20 procent. SMS ČR předalo výstupy svého dotazníku MMR.

Vzhledem k tomu, že EU konečně schválila víceletý finanční rámec, 
začíná se více hovořit o eurofondech. Podle Radima Sršně je tentokrát 
Česká republika připravena dobře a programy by měly být velmi obdob-
né jako ty nynější. Například Integrovaný regionální operační program 
(IROP) umožní realizace veřejných prostranství, návsí apod. Přes místní 
akční skupiny bude možné obnovovat knihovny, muzea, památky, školy, 
školky, cestovní ruch pro obce apod. Tyto aktivity bude možné realizovat 
také z budoucího Programu rozvoje venkova. Škrty naopak čeká OP Za-
městnanost, který hodlá podpořit jen 80 MAS ve srovnání s nynějšími 
130 z celkového počtu 180 MAS.

Pracovní skupina se dále zabývala energetickými společenstvími ob-
cí, nabídkou Norských fondů, které má období 2016–2022, modernizač-
ním fondem, koncepcí SMART. SMS ČR má například zájem o digitali-
zaci vytipovaných agend samosprávy jako je správa budov, nájemních 
smluv apod. V závěru představili pracovníci SMS-služeb nabídku na 
zpracování strategických plánů malých obcí. TSu



Když se do obce zaběhne zvíře, má starosta problém. Nejde přitom jen o psy, ale třeba i o koně, divoká prasata, stá-
vá se, že policie hlásí starostce, aby šla k majiteli domu na zahradu zahnat jedovatého hada. Co říká legislativa? 
A je opravdu povinností samospráv odchytit zvíře a postarat se o ně? Také na tyto otázky odpovídá v rozhovoru ve-
doucí legislativní analytička SMS ČR Jindra Tužilová, které je téma blízké i proto, že se v minulosti účastnila jednání 
Ústřední komise pro ochranu zvířat.
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Jak je to s tou legislativou? 
Je opravdu povinností starosty odchytit 
zvíře a postarat se o něj? I když jde třeba 
o jedovatou zmiji?
Je to až neuvěřitelné, ale povinností samospráv 
je zajistit odchyt zvířete a postarat se o něj. Zá-
kon přesně neuvádí, jak se má obec o  zvířata 
postarat. Právní rámec, kterak se zvířaty zachá-
zet, nám stanoví zákon o veterinární péči (vete-
rinární zákon), zákon na ochranu proti týrání 
zvířat, zákon o obcích a občanský zákoník, kte-
rý od své novely v roce 2014 již na zvířata nepo-
hlíží jako na věci, což je obrovský posun. A tak 
se se zvířaty starostové a starostky vypořádáva-
jí po svém. Jak umí a jak můžou. 

Praxe je v rámci České republiky podle 
ohlasů našich starostek a starostů velmi 
nejednotná…
Ano. Je to způsobeno nejen osobou starostky 
a starosty a jejich přístupem k živým tvorům, 
ale také spoluprací s policií, velikostí a typem 
obce, tím, zda se na území nachází útulek, 
v neposlední řadě také druhem zvířete a situa-
cí, v jaké se nachází. Je tedy velký rozdíl mezi 
zaběhnutým psem Azorem, který pobíhá po 
obci dvakrát do týdne a je vcelku neškodný, 
a ve své podstatě je přístup jeho pána nebez-
pečný hlavně pro Azora, kterého může srazit 
auto, tedy není zde zajištěna řádná péče, zmijí, 
která se rozhodla zabydlet v zahradním dom-
ku u obyvatel Mnichovic a jako divoké zvíře 
žádného pána nemá, špatně zabezpečenou 
pumou v zookoutku ve Zvoli, která se chodí 
proběhnout do blízkých lesů k radosti obyvatel 
Zvole, a stádem zubožených a na smrt vyhla-
dovělých koní v Křenku, kde se jejich odebrání 
a záchrany účastnil nejen zástupce obce, ale 
také ORP, policie a krajské veterinární správy.

Máte pocit, že by přibývalo týraných 
zvířat?
Přestože to vypadá, že případů týrání zvířat je 
v  posledních letech více, než bychom si přáli, 
jedná se spíše o zviditelnění problému a posun 
myšlení společnosti, která je k týrání více vší-
mavá a potencionální případy hlásí, či dokonce 
sami jednotlivci zakročí. Zesílení ochrany slab-
ších, mezi které zvířata jistě patří, podpořili 
i zákonodárci v Poslanecké sněmovně novelou 
trestního zákona, která od června 2020 zpřísni-
la u nejzávažnějších případů týrání zvířat trest 
až na šest let. Je zde tedy naděje, že by v bu-
doucnu nemusely být udělovány za tyto činy 
jen podmínky, ale soudci by měli větší prostor 
a možnost udělit i tresty nepodmíněné.

Problém je i v tom, že co starosta, to jiný 
přístup k tomuto problému. Zatímco jeden 
zodpovědně odveze zvíře do útulku nebo si 
ho rovnou doma ponechá a společně se svou 
rodinou o ně pak pečuje (a těch opravdu není 
málo), jiný nechá nenápadně zatoulaného 
psa zahnat na vedlejší katastr a – kolego, 
postarej se ty. Za peníze, které obce vynaloží 
za odchyt a péči v útulku, by se dala 
uspořádat například pěkná kulturní akce. 
Jak vnímáte ten rozdílný přístup?
Z pohledu velikosti obce, tedy pokud se podí-
váme na starosty a starostky malých obcí, se 
jedná nejčastěji o řešení případu zaběhnutého 
psa. Ve většině případů tento problém řeší sta-
rosta či starostka, případně si mohou zavolat 
odchytovou službu, kterou obec hradí. Stejně 
je tomu i v případě ošetření a umístění do útul-
ku. Z pohledu povinnosti malé obce a výdajů 
s touto povinností spojených dochází skutečně 
v případě některých obcí k neřešení pobíhají-
cích psů, či jejich nahánění do katastru jiné ob-
ce, která se následně „postará“. Přestože je ta-
kový postup nesprávný, vůči sousedním kole-
gům starostům nečestný a z pohledu zvířete 
i nevhodný (zvíře může zemřít, neboť potřebu-
je lékařskou péči apod.), je smutnou skuteč-
ností, že finance, které malá obec vydá za od-
chyt, lékařskou péči a umístění v útulku, zvlášť 
když se nepodaří zjistit majitele, a tedy není 
zde šance na náhradu vynaložených nákladů, 
by obec mohla použít na něco jiného, třeba na 
zmíněné uspořádání kulturní akce, drobné 
opravy či údržbu zeleně. Aby k tomuto nadále 
nedocházelo a majitelé psů byli lépe dohleda-
telní, vstoupilo 1. ledna 2020 v účinnost po-
vinné čipování, od kterého si zákonodárci sli-
bují nejen dohledatelnost majitele, ale také 
větší šanci v boji proti množírnám a dodržová-
ní stanovených pravidel a předpisů, především 
v rámci očkování a počtu zvířat.

Pomohlo nebo pomáhá tedy očipování?
Bohužel zákon z důvodu velkých rozporů v rám-
ci připomínkových řízení a následného projed-
návání v Parlamentu ČR nestanovil povinnost 
zanesení čísla čipu do jednoho z existujících 
registrů, takže mnohdy majitelé po čipování 
následnou registraci neprovedli. Takže ani oči-
povaný pes není dohledatelný, pokud čip není 
propojen s údaji o majiteli alespoň v jednom 
z registrů. Překvapivě tuto poslední finesu, kte-
rou je třeba v rámci čipování učinit, může ja-
ko povinnost stanovit vyhláškou obec. Mnoho 
obcí, a především statutárních měst, tuto po-
vinnost (zanesení čipu do registru) dávno má 
a je to jedna z cest, jak může obec problemati-

ku dořešit po svém. Minimálně do té doby, než 
bude existovat centrálně vedená evidence psů, 
kterou by měla spravovat Státní veterinární 
správa, k čemuž jistě nedojde dříve než po roce 
2022 a v letech následujících. 

Čipování by také mělo napomoci v boji pro-
ti množírnám, které jsou místem, kde dochází 
k opakovanému a trvalému týrání zvířat, jimž 
se nedostává dostatečné základní ani veteri-
nární péče. Množírny jsou zdrojem nelegálního 
obchodu a v konečném součtu představují také 
obrovský únik na daních. V případech, kdy se 
jedná o velkomnožírny, je mnohdy problémem 
i samotná samospráva, která z obavy z dopadů 
svého konání raději nekoná a problém neřeší. 
Ve skutečnosti totiž v takových případech do-
chází nejen ke kontrole krajskou veterinární 
správou, jež musí být povolána, aby zhodnotila 
stav zvířat, ale mnohdy dojde i k zahájení řízení 
příslušného ORP, případně řízení o umístění 
zvířat do předběžné náhradní péče, což je opět 
v případě množíren velmi nákladná a náročná 
záležitost.

Ano, množírny jsou další velké téma, které 
řadu samospráv trápí. Na neřízeně se 
množící kočky a psi u lidí, kteří je z nějakého 
důvodu takto nechají napospas, si pak 
u starosty stěžují hlavně sousedé. Kromě tý-
rání zvířat vadí také hluk, zápach. 
Mnohdy i přes snahu samosprávy, jež opravdu 
koná a řeší stížnosti sousedů na hluk, zápach 
a  domnělé týrání zvířat nakonec přivolaná 
krajská veterinární správa neshledá porušení, 
případně jen u několika zvířat a problematická 
situace v obci po dlouhou dobu pokračuje, což 
je velmi nepříjemné pro všechny zúčastněné. 

Zvířata v obci? Starejte se, starostové! Téma
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V této věci mají především zástupci malých 
obcí, na jejichž území k takovým jevům dochá-
zí, velmi špatné postavení a minimální mož-
nost se poradit s nadřízeným orgánem či spe-
cialistou. Mnohdy i ve větších městech nemají 
pro tyto případy znalé úředníky, a tak je vše ře-
šeno s nejlepším svědomím, nicméně v rámci 
celé ČR velmi nejednotně, což také způsobuje 
i unikátnost jednotlivých případů. 

Na základě opakovaných žádostí samo-
správ vydala Státní veterinární správa na za-
čátku roku příručku „Jak postupovat v případech 
týrání zvířat – Informace pro obce s rozšířenou pů-
sobností“, která shrnuje základní problemati-
ku a dává obcím základní rámec k řešení pro-
blematiky, včetně vhodných kontaktů, kam je 
možné obrátit se o pomoc. Přestože je příručka 
určena především pro ORP, věříme, že by moh-
la pomoci i zástupcům malé obce.

Podniklo nebo podnikne SMS ČR nějaké 
kroky, které by mohly vést ke změně? 
Pokud ano, jaké?
V případě problematiky odchytu psů, který nej-
více trápí malé obce, vytvořilo SMS ČR v rámci 
projektu Rok v obci návrh legislativních změn, 
které by starostům obcí okamžitě pomohly. Ten-
to návrh zaslali prostřednictvím místopředsed-
kyně SMS ČR a poslankyně Věry Kovářové minis-
tru vnitra Janu Hamáčkovi s dotazem, zda by ve 
věci odchytu psů neměla být příslušná Police ČR, 
což by bylo řešením pro veškeré problémy, které 
volně pobíhající psi představují, včetně násled-
ného vedení vymáhání vynaložených nákladů 
a udílení pokut. Z pohledu ministra vnitra by vy-
jmutí kompetence obce, jež si může pro odchyt 
psů proškolit zaměstnance či členy obecní poli-
cie a také si upravit a zabezpečit tuto problema-

tiku vlastní vyhláškou, představovalo nesysté-
mový krok a toto řešení zatím nepodporuje. 

A proto odchyt volně pobíhajících psů, kte-
rý starostové a starostky malých obcí mají 
v popisu práce, stejně jako veřejné opatrovnic-
tví, péči o seniory v době nouzového stavu, šití 
roušek, míchání dezinfekce, boj za zachování 
provozu obchodu, pobočky České pošty či hle-
dání praktického lékaře, nadále zůstane v ges-
ci starostů malých obcí. V této věci bude třeba 
hledat další řešení, pravděpodobně ve spolu-
práci s rezortem zemědělství, který by měl ale-
spoň obcím pomoci sjednotit praxi a  poskyt-
nout metodickou pomoc. Velkou otázkou je 
také financování této „povinnosti“, které by 
mělo být obcím nahrazeno.

Děkuji za rozhovor.
Marie Šuláková

O co konkrétně v obci šlo? 
Jedna rodina chová už více jak 15 let zhruba 
deset psů. Jejich stav stále doplňuje. Každý 
rok nám jejich blízký soused zasílá stížnost 
kvůli omezování svobody hlukem a zápachem. 
Ve stížnostech tento chov psů nazývá také ne-
legální množírnou. Pokaždé, když na základě 
stížnosti navštívila rodinu krajská hygienická 
stanice (KHS) nebo krajská veterinární správa 
(KVS), nezjistily se žádné závažné nedostatky. 
Je to také kvůli tomu, že jejich návštěvy jsou 
vždy předem ohlášeny a majitel má čas se do-
předu připravit. Intenzivní štěkot byl opravdu 
nepříjemný. Zvlášť proto, že všichni psi začali 
společně třeba v půl páté ráno, jindy zase přes 
den. Majitelé sice začali psy na noc zavírat. 

Na to si ale zase stěžují sousedé, kteří bydlí ve 
stejném domě. Jedná se totiž o dvojdomek. 
Dotyčná rodina chovala v minulosti také liš-
ku, která byla v okruhu 50 metrů nesnesitelně 
cítit. Psi byli na obecním úřadě řádně nahlá-
šeni. O počtu štěňat ale bohužel nevíme nic – 
pokud tedy rodina opravdu množírnu psů 
provozuje.

Jak jste postupovali? 
Obec má v tomto případě jedinou páku. Může 
zvednout místní poplatek za psy. Zvedli jsme 
tedy poplatek za druhého a dalšího psa na de-
vítinásobek. Bohužel se toto opatření dotklo 
i ostatních rodin, které mají např. tři nebo čty-
ři psy, na něž si nikdo nikdy nestěžoval.

Jak se podařilo případ vyřešit?
Poplatek byl zaveden až letos, takže není možné 
určit, jestli se tím problém vyřešil. Doufám ale, 
že z dlouhodobého hlediska to řešení bude.

V čem by se v této souvislosti měla případně 
změnit legislativa?
To mě nenapadá. Těžko dokázat, že se jedná 
o nelegální množírnu. Na to obec momentálně 
žádné páky nemá. Starosta může zástupce KHS 
nebo KVS pouze doprovodit k majiteli nemovi-
tosti a čekat za plotem. A už dopředu ví, že se nic 
nevyřeší. Bohužel z toho starosta vyjde vždycky 
jako ten špatný, protože s tím nic neudělal.

Připravila Milada Vopálková

Když kočky řvou… aneb jeden z mnoha příkladů, jak se to řeší!
S přemnoženými kočkami má nedávnou zkušenost například obec Veselíčko na Přerovsku v Olomouckém kraji. 
Jak si zdejší samospráva poradila? Inu, jak uměla nejlépe. A snadné to nebylo, vysvětluje starosta Tomáš Šulák.

Obec Komařice z Jihočeského kraje má zase negativní zkušenost s psí množírnou. Starosta Vojtěch Tomrle popisuje 
bezbrannost samospráv i způsob, jak hledal to nejlepší možné řešení.

O co konkrétně v obci šlo? 
Paní z Veselíčka, která žije v nepořádku, musela 
být hospitalizována. Prostřednictvím sociální 
pracovnice předala obci klíče s žádostí, abychom 
se jí postarali o kočky. Nejprve jsme dali kočkám 

granule, pracovníci obce ale odmítali do domu 
kvůli nesnesitelnému zápachu víckrát vejít.

Jak jste postupovali? 
Oslovili jsme hasiče, aby kočky odchytili, aby-
chom je přesunuli na jiné, přívětivější místo. Ani 
dobrovolným, ani profesionálním hasičům, kte-
ří použili i speciální obleky, se kočky odchytit ne-
podařilo. Sháněli jsme proto odbornou firmu, 
neboť psí útulky tuto službu neposkytovaly.

Jak se podařilo případ vyřešit 
a kolik to obec stálo? 
Nakonec se nám podařili zkontaktovat Ligu na 
ochranu zvířat v Olomouci. Přijely dvě pracov-
nice, prošly dům a nalíčily speciální odchytové 
klece. První den se chytilo pět koček, další den 
v sobotu tři a v neděli se nakonec chytil i kocour. 
Liga odvezla kočky do jejich útulku. Zjistilo se, 

Když už je psů „jako psů“… aneb jeden z dalších příkladů řešení

že všechny kočky jsou tzv. nakryté a že zásah se 
uskutečnil opravdu za pět minut dvanáct. Pra-
covnice ligy kočky odčervily a poléčily. Obec za-
platila za tři dny zásahu a poté za očkování. Ce-
lá akce stála řádově 30 tisíc korun. Jinak máme 
dlouhodobou smlouvu s psím útulkem v Če-
chách pod Kosířem, kde platíme za psa jedno-
rázově kolem 15 tisíc korun. V první fázi si však 
zatoulané nebo odložené psy nechají pracovní-
ci obce nebo jiní zájemci z vesnice. Řešení přes 
útulek je až poslední možnost.

V čem by se v této souvislosti měla případně 
změnit legislativa?
Nevím, zda je nutná změna legislativy. Spíše 
by měla být obcím známa síť odborných pora-
den, kde se starají o psy, kočky, případně další 
zvěř. Tuto mapu by mohl zajistit a aktualizovat 
nějaký krajský koordinátor, aby to měly obce 
co nejblíže. red



SMSKA	•	Zpravodaj	Sdružení	místních	samospráv	České	republiky	•	8/2020 7

Sociální sítě obcí jsou plné rozmanitých zvířecích příběhů. Někdy jsou úsměvné, jindy zase tak moc ne. Starostové to 
nemají jednoduché. Když jim zazvoní o Vánocích na dveře chlapík s cizím psem, kterého našel v lese, a předává mu jej 
se slovy: „Našel jsem ho, tak se postarejte“, nikdo neřeší, že starosta má doma malé děti, k tomu ještě jiného psa, který 
toho cizího nesnese. Prostě – Starosto, starej se. Od toho seš starosta.  Z těch mnoha příběhů je vidět, že co starosta, to ji-
ný přístup k řešení problému, který samosprávám podle legislativy přísluší. Starostka Mnichovic ve Středočeském 
kraji Petra Pecková má zkušenosti nejen s odchytem psů. Na své zahradě už měla u stromu přivázaného dokonce za-
běhnutého koně a přímo do vesnice jí vběhnul i vyplašený divočák, který se snažil uniknout myslivcům. Vystresované 
zvíře pak museli ze vsi vyhánět přímo obyvatelé. Policie ani myslivci totiž neměli tu správnou kompetenci. Starostka 
Petra Pecková pobavila v nedávné době na sociálních sítích nejednoho čtenáře hadím příběhem. Šlo konkrétně 
o zmiji, která nebyla zraněná, tedy nepotřebovala pomoc záchytné stanice, jež je pro takové případy ideální, a jelikož 
se nejednalo ani o exotického nebo nebezpečného plaza, aby se tím zabývala policie a herpetolog, jako tomu bylo 
v případě mamby zelené, kterou minulý rok čtyři dny hledala polovina Prahy, vyjela k případu osobně. Tady je face-
bookový příspěvek, který zveřejňujeme se svolením starostky Petry Peckové:

O starostce z Mnichovic, která už to umí i s hady

Petra Pecková, prosím?
Policie ČR, obvodní oddělení Říčany. Paní sta-
rostko, volám vám, jestli byste si jela odchytit 
hada.

Hada? Prosím? Jako vy mě bavíte. 
Takže zvyšujete laťku. Po divokém praseti 
a koni jsme už u hada?
Já vím, omlouvám se, ale volala paní na linku 
158, že má hada v plastové bedně a že se ho bo-
jí. A my tohle neřešíme. Víte, že odchyt zvířat 
na katastru obce zajišťuje starosta.

Supeeer, a prosím a co je to za hada, v jaké 
bedně paní hada má a jak se tam dostal?
Tak to bohužel nevím.

Tak paní volala na 158, tak jí snad operátor 
vyzpovídal, ne? Máte na ni alespoň telefon?
Ano telefon vám dám.
Jako, že odchytáváme psy a kočky fajn, na to máme 
smlouvy s odchytovými službami. Trochu problém 
je, když náš odchytávač psů, který pracuje pro celý 
region, zrovna odchytává jinde. Pak nastupujeme 
my. Není to tak dávno, co paní místostarostka, kte-
rá se psů trochu bojí, měla přivázané takhle v nedě-
li odpoledne dva malamuty na tažném laně ke své-
mu autu, seděla uvnitř se zavřenými dveřmi a če-
kala, až náš pan odchytávač přijede. U mě doma už 
bylo psů bezpočet. Je to psychicky náročné, protože 
pak vždycky děti týden hučí, že chtějí psa. Na koč-
ky máme domluvenou také paní, která má útulek 
a s micinami to umí. Oříšek nastal, když nám u ško-
ly, v centru města, běhalo divoké prase. Myslivci to-
tiž nesmí střílet v obydlené zástavbě a policisté zase 
nestřílí na divoká prasata. Nakonec jsme to ale ně-
jak zvládli, kance jsme po silnici, chudáka, vyhnali 
do lesa. Pak jsem také přebírala koně. Policie sice 
věděla, komu patří, ale pán nebral telefon. Naštěstí 
kůň není had. 

Volám odchytovou službu na exotické hady. Od-
chytová služba mě ubezpečí, že hada přijede zajistit, 
polapit a odvézt do nějakého zařízení, ale pouze teh-
dy, pokud to nebude zmije. Ta je chráněná a má zů-
stat na místě.

Volám paní s hadem v bedně. Je moc milá.

Víte, co je to za hada, prosím?
Ano, je to zmije.

Sakra. Mamba zelená by se teď hodila víc. 
A jste si jistá?
Ano, jsem.

Tak to mi odchytová služba neodchytne. 
A nemůžete, prosím, tu bednu vzít, 
odtáhnout někam ke kraji vašeho 
pozemku a tam jí otočit, ať had vyleze?
Paní starostko, mně je moc líto, že to řešíte vy. 
To je přece na hlavu postavené. Ale upřímně, 
ten had je jedovatý. A já tady mám děti a tro-
chu se toho bojím.

To chápu, ještě vyčkejte, prosím, a já volám 
dál.
Další telefonát je na Český svaz ochránců přírody, 
záchranná stanice Vlašim.

Telefon začnu se slovy: Každoročně vás z roz-
počtu města finančně podporujeme, tak mi ne-
dáte košem, že ne? Pan záchranář ocení můj ná-
tlak, je milý, jenže na takové odchyty vůbec nejezdí. 
Zvíře by muselo být zraněné. Sice mi přislíbil, že kdyby 
nebylo zbytí, tak by dorazil, ale právě jede zachránit 
zraněnou labuť. Chápu to. Pan záchranář mi ale po-
drobně vysvětlí postup. Mějte holiny, rukavice, bed-
nu otočte a začněte dupat. Had se s vámi potkat 
nechce, určitě rychle odleze. Nemá cenu ho od-
nášet, je to jejich teritorium a je pravděpodobné, 
že na jeho místo stejně přijde jiný had. Jo a ne-
bojte se, jed vypouští pouze v 50 % případů.

To mě uklidní. 
Druhé, co mě uklidňuje, je, že manžel paní mís-

tostarostky, který bydlí na protějším kopci, je doktor 
Jiří Valenta, největší odborník na hadí uštknutí a ná-
slednou léčbu v České republice. A tak budu v pří-
padě uštknutí v dobrých rukou. Zejména, když mi, 
jako vždy na čarodějnice, naleje svoji pálenku z čili 
papriček, které pěstuje. Po ní mi ruce i nohy upad-
nou rovnou. 

Nasazují holiny. Beru rukavice. Jedu k paní, kte-
rá čeká. 

A teď zbystřete! Had je v takové té plastové bed-
ně na polstry na zahradní nábytek. Bacha jako, ty 

krabice mají na dně odtokové kanálky. A jimi hrozí 
vniknutí hadů do krabic. Takže si dejte pozor, nejen 
v Mnichovicích.

Ano, chápu, že odcházíte právě zalepovat odto-
kové kanálky beden na polstry. Ale vraťte se, pokra-
čuje to. Paní má v bedně na polstry uloženy brýle na 
plavání, ploutve a šnorchly k bazénu. Had je stoče-
ný na dně, objevily ho vnučky, když si chtěly vzít 
brýle a ploutve. No, nedomýšlím raději dál…

Konstatuji, že s hadem si poradíme, ale jediné, co 
mi vadí je, že mi moje holínky barevně neladí s ruka-
vicemi. Paní okamžitě běží pro své růžové rukavice, 
omlouvá se, že jsou špinavé od hlíny a nabízí mi je. 
Ujistím ji, že to byl fór. Zasmějeme se a jdeme na ha-
da. Beru to jako studijní cestu. Zmiji a užovku si totiž 
neustále pletu. Já vím, na hlavě se nosila „zmijovka“, 
a vím, jak ten vzor vypadal. Bednu nadzvedneme, 
v tu chvíli zmije vystrčí hlavičku a odtokovým kanál-
kem vyleze ven. Z vyhřáté dlažby se jí ale do stínu ne-
chce. Všichni dupeme, země se zatřásla. Zmije odleze 
do houští vedlejší neposekané zahrady.

V tu chvíli volá znovu Policie České republiky. 
Pan poručík se ptá, jak byl had vyřešen a zda mo-
hou případ uzavřít. Hlásím – zákrok úspěšně 
ukončen. Prosím vás, příště takové čučky ne-
beru, pokud nepůjde o krokodýla, nevolejte.

V pondělí ráno se upřímně zasměju. Protože na 
podatelnu radnice přišel od paní krásný e-mail s po-
děkováním a fotkami. Odborně jsem řídila zásah. 
A pardon, že rukavice a holiny neladily, že šaty byly 
poněkud neforemné, účes neměl rozvolněné vlny 
a rtěnka neladila s nehty. Dobrou noc.
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SMS-služby s.r.o. nabízejí samosprávám a jimi zřizovaným školám mnohem víc než 
jen službu pověřence pro ochranu osobních údajů. Členským obcím Sdružení místních 
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořádá-
ním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Pro školy, kterým poskytuje-
me službu pověřence, vydáváme newsletter Škola v právu a zajišťujeme bezplatnou právní poradnu. Na tomto 
místě najdete aktuální informace o naší činnosti. Tak nezapomeňte, SMS-služby s.r.o jsou tu pro vás a vaše školy! 

Nejprve je třeba si ujasnit, zda požadované 
informace, případně v jakém rozsahu, je nut-
no na základě zákona o svobodném přístupu 
k informacím (či také Infozákona) žadateli po-
skytnout. A jelikož právo zastupitelů na infor-
mace v režimu zákona o obcích1) musíme pova-
žovat za součást obecného práva na informace, 
je třeba poskytnout je i členovi zastupitelstva, 
radě, kontrolnímu a finančnímu výboru.

Podle Infozákona se v zásadě poskytují 
všechny informace, které povinný subjekt ob-
jektivně má. Neposkytnou se pouze ty, jež jsou 
výslovně uvedeny v některém ustanovení záko-
na, které určité informace z poskytnutí vylučuje 
a chrání. Častá otázka, zda jde o informace z ob-
lasti přenesené nebo samostatné působnosti 
obce, nehraje z hlediska Infozákona roli.

Dlužníky bývají jak fyzické osoby, včetně 
podnikajících, tak právnické osoby, především 
firmy. Informace o fyzických osobách podléhají 
ochraně osobních údajů, informace o právnic-
kých osobách, které povinný subjekt získal na 
základě předpisů o daních a poplatcích, chrání 
§ 10 Infozákona.

Je ale nutné na tomto místě uvést, že zmí-
něné ochrany mohou být prolomeny v přípa-
dě, jedná-li se o informaci o poskytnutí veřej-
ných prostředků (podle § 8b Infozákona), tedy 
jde-li o příjemce veřejných prostředků.

Nyní se podrobně pozastavíme nad tím, 
kdy je „dluh“ skutečně příjmem či poskytnu-
tím veřejných prostředků. Zde je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti.

Podstatná je tedy otázka, zda uvedené „dlu-
hy“ – tedy pohledávky – představují veřejné 
prostředky, a především, zda je lze považovat 
za „poskytnuté veřejné prostředky“. Za oka-
mžik, kdy lze dluh označit jako „poskytnutí ve-
řejných prostředků“, považujeme den následu-
jící po dni splatnosti pohledávky, která nebyla 
uhrazena a je tedy vymahatelná. Pohledávky, 
které po splatnosti nebyly uhrazeny, a tudíž 
jsou vymahatelné, představují příjem veřej-
ných prostředků. Jde o pohledávky dlužníků, 
kteří jsou v prodlení. Jejich seznam je možné 
žadateli podle Infozákona (tzn. každému) po-
skytnout. V tomto případě dejte pozor na roz-

Komu smí obecní úřad zpřístupnit seznam dlužníků?
Má k němu přístup zastupitelstvo, rada a výbory?

představovat dlužníka v prodlení. Na ně může 
například navazovat výzva s lhůtou, po jejímž 
marném uplynutí pohledávka teprve začne 
být vymahatelná.

Mějme na paměti, že široké zveřejnění 
údajů o dlužnících, například na internetu, by 
u fyzických osob (nejsou-li osobami veřejného 
zájmu) porušilo zásadu přiměřenosti podle čl. 
5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních 
údajů, u právnické osoby by mohlo kolidovat 
s právem na ochranu před zasahováním do je-
jí pověsti nebo soukromí podle § 135 odst. 2 ob-
čanského zákoníku. Až na křiklavé případy 
dlužníků tedy nedoporučujeme jejich zveřej-
nění na internetu. Je ale možné prezentovat je 
například na jednání zastupitelstva. I v tako-
vém případě ale doporučujeme přítomné pou-
čit o tom, že projednávané osobní údaje není 
přípustné zveřejnit, předávat mimo úřad a za-
stupitelstvo. Pokud bude třeba informovat ve-
řejnost, musí se údaje anonymizovat a předlo-
žit jen v tabulce bez konkrétních jmen. V pří-
padě porušení hrozí sankce od úřadu pro 
ochranu osobních údajů a dotčené osoby se 
mohou bránit i soudně. A poslední rada – po-
učení o ochraně projednávaných osobních 
údajů uveďte do zápisu z jednání.

Kristýna Vodrážková
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů,

kristyna.vodrazkova@sms-sluzby.cz

Možná trochu překvapivá odpověď na tuto dost složitou a vrstevnatou otázku zní, že v zásadě ano. Jak je to možné? 

sah osobních údajů. Ten stanovuje § 8b InfZ2). 
Poskytnout je možné výši částky, datum vzniku 
pohledávky, jméno a příjmení, rok narození, 
obec, kde má příjemce (v tomto případě dluž-
ník) trvalý pobyt, účel a podmínky poskytnu-
tých veřejných prostředků (v tomto případě 
dluhů). 

Nezapomínejte, že není možné poskyt-
nout seznam těch osob, které mají obecnou 
povinnost úhrady např. vodného nebo míst-
ních poplatků. Poskytnout informace o tako-
vých osobách lze až v případě, kdy je částka 
v prodlení a vymahatelná. 

Nic tedy nebrání tomu, aby zastupitel-
stvo, jeho členové, rada a výbor obdrželi se-
znam dlužníků. Neposkytují se ale přehledy 
pohledávek, které nejsou po splatnosti, ane-
bo byly uhrazeny. U nich však lze v případě, 
kdy jde o oblast samostatné působnosti obce, 
za specifických okolností uvažovat o poskytnu-
tí některých, zpravidla však anonymizovaných 
informací členům zastupitelstva, i když by ne-
šlo o dluhy a dlužníky. To je však již mírně od-
lišné a neméně složité téma vyžadující samo-
statný rozbor.

Je na místě zopakovat, že povinný subjekt 
(obec) si musí nejprve velmi důkladně a zod-
povědně vyjasnit, které pohledávky skutečně 
představují dlužníky v prodlení a které niko-
liv. Samotné neuhrazení určité částky ve sta-
noveném termínu totiž zdaleka nemusí ještě 

1) § 82 písm. c) zákona o obcích
2) § 8b odst. 3 InfZ: Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý po-
byt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.
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Plánování rozvoje sportu?
Povinnost, se kterou si snadno poradíte

Písemná zpráva zadavatele: zásada transparentnosti v praxi

Nejprve se podíváme na to, jaké konkrétní povinnosti vyplývají z novely, 
která PRS v českém právním řádu zakotvila. V první řadě obcím stano-
vuje úkoly, které spočívají v:
–  zabezpečení rozvoje sportu pro všechny obyvatele bez omezení, ne-

závisle na jejich věku, rase či zdravotním stavu,
–  zabezpečení přípravy mladých sportovních talentů,
–  zabezpečení sportovní infrastruktury a jejího rozvoje,
–  zajištění finanční podpory sportu ze svého rozpočtu. 

S ohledem na uvedené je pak jasné, že smysl dokumentu leží ve vy-
mezení jednotlivých oblastí podpory sportu a stanovení priorit a opat-
ření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo 
kraje v jednotlivých oblastech. Vedle pohledu vpřed nesmí chybět ani 
pohled zpět. Součástí dokumentu je totiž analýza aktuálního stavu 
(tj. jaká sportoviště se již v obci nacházejí, potenciální plochy pro zřizová-
ní nových sportovišť, a především v jakém stavu starší sportoviště jsou).

To všechno zní možná vznešeně, byť dosti technicistně. Čtenář si ale 
logicky položí otázku, zda je podobné plánování smysluplné v prostředí 
menších obcí. Odpověď je zdánlivě jednoduchá. Samozřejmě není reál-
né, aby obec s několika sty obyvateli disponovala např. fotbalovým nebo 
hokejovým stadionem. Investičně ani provozně by něco takového „neu-
táhla“, navíc ani dostatečně nevyužila. 

Naproti tomu je pravdou, že menší sportoviště typu tenisových kur-
tů nebo třeba outdoorových posiloven jsou v posledních letech téměř 
standardem i v nejmenších obcích, kde se o ně navíc místní obyvatelé 
běžně starají. Nad dostupností sportovišť je proto žádoucí zamyslet se 
i z pohledu nejmenších obcí. Otázku, zda se při zamýšlení skutečně ne-
obejdeme bez dokumentu s honosně znějícím názvem, za nás naštěstí 
vyřešil zákonodárce.  

Dnes již není žádným tajemstvím, že všechny obce bez výjimky musí pro své území zhotovit plán rozvoje sportu 
(PRS). Tato povinnost platí už od poloviny předloňského roku. V zájmu systematičnosti a účelnosti vydalo Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doporučenou osnovu PRS spolu s metodikou, která je obcím zpra-
vidla dobře známa.  Přesto přetrvávají některé otázky, kterým se nyní budeme věnovat.

O písemné zprávě zadavatele (dále také PZZ) se dočteme v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a mů-
žeme ji v zásadě považovat za povinnou součást celého procesu zadávacího řízení. Součást, která si vzhledem ke své-
mu významu jakožto výraz zásady transparentnosti nepochybně zaslouží důkladnější pozornost. Pojďme se proto 
nyní podívat, jaké náležitosti musí písemná zpráva zadavatele obsahovat a kdy a kde je třeba ji uveřejnit.

Jak jsme naznačili výše, ani při „sportovním“ plánování není možné 
zapomínat na peníze. Nezbytnou součástí plánu je proto určení pro-
středků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nutné k jeho naplnění cílů 
PRS. Je rovněž dobré vědět, že v souvislosti s financemi je platný a aktu-
ální plán rozvoje sportu v případě některých dotačních titulů (převážně 
zaměřených na podporu sportovní infrastruktury a sportovních činností) 
povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Poslední otázkou v tomto úvodním seznámení s problematikou spor-
tovního plánování je souběh plánu rozvoje sportu s jinými plánovacími 
dokumenty, typicky s programem rozvoje obce (strategickým plánem ob-
ce). V tomto směru platí, že pokud má obec v jiném strategickém rozvojo-
vém plánu část týkající se sportu, považuje MŠMT tento dokument za do-
statečný pro splnění požadavků uvedených v zákoně o podpoře sportu. 
A to je jistě dobrá zpráva! Marek Komárek

koordinátor strategického plánování, 
strategie@sms-sluzby.cz

PZZ se věnuje § 217 zákona a hned první odstavec 
stanovuje zadavateli povinnost, aby o každém 
zadávací řízení vyhotovil písemnou zprávu. Mělo 
by jít o závěrečný dokument shrnující průběh za-
dávacího řízení tzv. v režimu zákona, například 
zjednodušeného podlimitního řízení či otevře-
ného zadávacího řízení. Čtenáři z řad představi-
telů samospráv by nyní měli zbystřit: veřejných 
zakázek malého rozsahu se tato povinnost netý-
ká. Běží totiž tzv. mimo režim zákona! 

Skutečností však zůstává, že obce a města 
se hojně setkávají i se zadávacími řízeními v re-
žimu zákona, a proto si pojďme přiblížit zákon-
né požadavky na podobu PZZ. Zákon o zadává-
ní veřejných zakázek stanovuje výčet minimál-
ních povinných náležitostí. Vždy je potřeba 
označit zadavatele, předmět veřejné zakázky 
(konkrétní a přesný název akce) a cenu sjedna-
nou ve smlouvě na veřejnou zakázku. Dále je 
třeba uvést druh zadávacího řízení (otevřené – 
uzavřené, podlimitní – nadlimitní) a označit 

účastníky zadávacího řízení, například v tabul-
kovém přehledu.

Pokud byl nějaký účastník vyloučen, je třeba 
tuto skutečnost uvést včetně důvodu vyloučení. 
V seznamu pak musí být jasně označen dodava-
tel, se kterým byla smlouva uzavřena. V přípa-
dě, že dodavatel bude pro plnění zakázky využí-
vat poddodavatele, je třeba je také uvést. Dal-
ším z výčtu požadavků je odůvodnění použití 
jednacího řízení s/bez uveřejnění, příp. řízení se 
soutěžním dialogem, byla-li použita.

Povinnou náležitostí PZZ je odůvodnění pou-
žití jiných než elektronických komunikačních 
prostředků při podání nabídky. Zajímavost ne-
postrádá ani pravidlo, podle něhož se v případě, 
že byl zjištěn střet zájmů, uvádí rovněž soupis 
osob, u kterých byl zjištěn včetně následně přija-
tých opatření. Za zmínku stojí i požadavek na to, 
aby zadavatel – pokud nadlimitní veřejnou za-
kázku nerozdělí na více částí – uvedl důvod tako-
vého postupu. Učinit tak může už dříve v zadáva-

cí dokumentaci, pak povinnost odůvodnit po-
stup v PZZ odpadá. Smyslem tohoto ustanovení 
má být podpora malých a středních podnikatelů. 

Tolik k obsahovým náležitostem. Přehlížet 
není možné ani související procedurální povin-
nosti. Je třeba zdůraznit především § 217 odst. 5, 
který stanovuje povinnost do 30 pracovních 
dnů (do lhůty se tedy nepočítají víkendy, ale ani 
státní svátky) od ukončení zadávacího řízení 
uveřejnit PZZ na profilu zadavatele.

Nezapomeňte na to, že PZZ se dle zákona 
musí na profilu zadavatele uložit i v případě, že 
je zadávací řízení zrušeno a nedojde k finální-
mu výběru zhotovitele zakázky! V takovém pří-
padě se uvádí i odůvodnění zrušení zadávacího 
řízení. Lhůta pro zveřejnění zde platí stejná. 
Učinit je tak třeba do 30 pracovních dnů od zru-
šení zadávacího řízení.

Jan Mudra
pověřenec pro ochranu osobních údajů,

jan.mudra@sms-sluzby.cz



Autorská práva jednoduše: vy se ptáte, my odpovídáme
Na začátek dobrá zpráva: po delší koronaviro-
vé pauze se opět rozjíždějí kulturní akce v na-
šich malebných obcích! Od začátku léta evidu-
jeme výrazný nárůst nahlášených akcí a  jsme 
za to moc rádi. Kulturní a společenský život se 
pomalu, ale jistě vrací tam, kam patří: do na-
šich obcí a měst. Pokud stále váháte, zda máte 
v obci uspořádat menší veselku či jen obyčejné 
posezení s hudbou v místním hostinci, a máte 
pro tyto účely prostřednictvím SMS ČR zakou-
pené příslušné licence, neotálejte a  jděte do 
toho. Dobrým důvodem, který byste měli zo-
hlednit, je skutečnost, že nevyčerpané licence 
na konci roku s ohledem na podobu dohody 
s kolektivními správci propadnou, a to by urči-
tě byla škoda.

Není to jediná věc, kterou stojí za to znát, 
a praktické dotazy, se kterými se na nás obrací-
te, nás o tom téměř dennodenně přesvědčují. 
A protože si myslíme, že by bylo škoda se o tyto 
podněty nepodělit, rozhodli jsme se, že na ty 
nejzajímavější otázky budeme reagovat v této 
rubrice.

Autorské poplatky za TV či rádio 
v ordinaci lékaře?
A pojďme rovnou na věc. Jeden z opakujících 
se dotazů se týká autorských poplatků za TV či 
rádia v ordinaci místního lékaře. Podle kolek-
tivních správců by se poplatky platit měly, je-li 
TV umístěna v čekárně a  mezi jednotlivými 
pořady probíhají reklamy na farmaceutické 
výrobky různých společností.

Důvod? V tomto případě TV funguje jako ná-
stroj k nepřímému hospodářskému nebo ob-
chodnímu prospěchu např. farmaceutických 
společností. Naopak v případě, kdy TV či rá-
dio slouží u  lékaře jen jako kulisa (mnohdy 
pouze pro osobní potřebu doktora či zdravot-
ní sestry), poplatky za autorská práva není 
nutné platit. 

V podobném duchu se již dříve vyjádřil 
i Soudní dvůr Evropské unie, který ve své judi-
katuře uvádí, že „povinnost platit autorské po-
platky se netýká ordinací zubařů, kde pouštění rá-
dia nijak neovlivňuje pacientovu volbu, zda přijde 
i příště“.

Obecně bychom však doporučovali kon-
krétní situaci vždy konzultovat buď naším 
prostřednictvím s kolektivními správci, nebo 
se dotázat přímo kolektivních správců. Určitě 
si tak ušetříte některé potíže, které se s  ne-
správným posouzením mohou pojit.

Dotaz:
Rádi bychom v naší obci s 864 obyvateli přestavěli bývalou budovu 
školy na bydlení pro seniory. 
Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď: 
Vznikem tzv. podporovaného bydlení pro seniory se zabývá podpro-
gram Podporované byty, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Podprogram je členěn na dva tituly, které se jmenují Pečovatelský 
byt a Komunitní dům seniorů.

Pečovatelský byt je určen pro osoby v nepříznivé sociální situaci, kte-
ré prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendář-
ních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobku 
průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,0 ná-
sobku v případě dvoučlenné domácnosti, jejíž snížená soběstačnost je 
způsobená: a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+) nebo 
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby 
podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách.

Komunitní dům seniorů je určen pro osoby ve věku 60 let a více 
(60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 
12  kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 
jednonásobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domác-
nosti nebo 1,3 násobku v případě dvoučlenné domácnosti.

Projekty musí splnit dále řadu specifických a především technic-
kých podmínek dle stanovených pravidel. Výše dotace činí maximálně 
600 000 korun na jeden byt. Minimální počet budovaných bytů je v pří-

padě pečovatelských bytů šest a v případě komunitního domu seniorů 
deset.

Dotaz: 
Rádi bychom uspořádali společenskou akci k připomenutí první 
písemné zmínky o naší obci, která se datuje před 800 lety. 
Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď:
Ministerstvo kultury podporuje v rámci svého dotačního programu 
Podpora regionálních kulturních tradic kulturní aktivity spjaté:
a) s významnými výročími měst a obcí, 
b) s významnými výročími kulturně-historických událostí, 
c)  s významnými výročími význačných osobností českého původu pů-

sobících v oblasti kultury. 
Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá, tedy 100., 200., 

300. výročí atp., popř. výročí půlkulatá, tedy 150., 250., 350. výročí atp. Při vý-
běrovém dotačním řízení jsou upřednostňovány projekty s jednoznačným 
přínosem pro oslavy či připomínky předmětných výročí. V případě projek-
tů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém 
dotačním řízení upřednostňovány s hodnotnými výstupy, např. s vydáním 
výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města.

Neinvestiční dotace se poskytuje do výše 70 %.
Dotační specialisté

Luděk Beneš & Ondřej Štach, 
dotace@smscr.cz

Střípky z dotační poradny aneb obce se ptají a my odpovídáme
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Jak je to se samostatnou licencí na 
sportovní akci?
Další z častěji se objevujících dotazů se týká sa-
mostatné licence na sportovní akci. Co pod ni 
spadá – a co zase ne? Pod licencí na sportovní 
akci si lze v podstatě představit jakoukoli jedno-
rázovou sportovní akci, kde je doprovodným 
programem reprodukovaná hudba. Na pravidel-
ně opakující se sportovní události se licence ne-
vztahuje (například soutěžní fotbalové zápa-
sy), a z opatrnosti musíme upozornit, že tuto 
licenci bohužel není možné uplatnit ani na 
sportovní akci s živou hudební produkcí. 

A to je tentokrát vše. K podmínkám použití 
autorskoprávních licencí a výkladovým otáz-
kám se vrátíme zase za měsíc. Je na co se těšit!

Jakub Iran, koordinátor projektu
Autorská práva jednoduše,

autorskaprava@sms-sluzby.cz



Předsednictvo se potkalo u starosty 
v Kamýku nad Vltavou
Předsednictvo středočeského SMS ČR hostil v úterý 4. srpna v Kamýku 
nad Vltavou krajský předseda Petr Halada. Účastníky seznámil s informa-
cemi z kraje, Věra Kovářová sdělila novinky z parlamentní půdy, krajská 
manažerka Martina Jiříková představila jak novou službu pro obce, jíž je 
strategické plánování, tak nového kolegu Michala Hindu. Pozvání přijali 
i zástupci členských obcí, takže byla příležitost i pro neformální výměnu 
zkušeností, jak už je na těchto setkáních dobrým zvykem.

Obce se snaží připravit na nový odpadový 
zákon různými cestami sdružování
Odpady a sdružování obcí za jejich lepší nakládání a likvidaci jsou 
dlouhodobým tématem samospráv v Olomouckém kraji. Hejtman-
ství se snažilo problém koncepčně 
uchopit. To se mu ale nepovedlo, pro-
tože nejprve oslovilo jen obce s rozší-
řenou působností, poté založilo spolek 
Odpady Olomouckého kraje (SOOK) 
a nakonec akciovou společnost Servis-
ní společnost Odpady Olomouckého 
kraje (SSO-OK), a to navzdory opozič-
ním stranám STAN a KDU-ČSL, v jejichž 
řadách najdeme nejvíce starostů ma-
lých obcí. Téma představuje předseda 
krajského SMS ČR a starosta obce Ve-
selíčko Tomáš Šulák.

O co jde?
V současné době se připravuje nová legislativa budoucího zpracování 
odpadů, která má přinést od roku 2024 konec skládkování ve velkém 
a  zlepšit třídění. Nefunguje však systém recyklace plastů. Kritických 
míst je několik: třídění odpadu, recyklace a její limity, cena poplatku za 
skládkování, míra a vhodnost spalování odpadů a jeho energetické vyu-
žití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v systému 
apod. Přitom se nabízí řada nových, chytrých technologií, které mohou 
pomoci s optimalizací svozu a fakturací komunálního odpadu. 

Jaká je aktuální situace? 
Snaha kraje řešit koncepčně odpady, resp. využití směsného komunální-
ho odpadu po zákazu skládkování v regionu, byla zpočátku správná. Po-
té ale převládlo silové řešení, nejprve dohoda pouze měst (ORP), poté 
přesvědčování až nucení obcí ke vstupu do založeného spolku Odpady 
Olomouckého kraje. Zastupitelstvo kraje nakonec až napotřetí, a na-
vzdory opozici, schválilo na závěr roku 2018 založení akciové společnosti 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. s vkladem 6,6 milio-
nů korun (kraj má 633 tisíc obyvatel). Nejprve do ní vstoupila města Olo-
mouc, Prostějov, Přerov, Uničov, Mohelnice, Konice, Lipník nad Bečvou, 
Šumperk, Úsov a Litovel. Z obcí se zapojil Bludov a Šumvald. 14. července 
se do SSO-OK a.s. zapojil „spolek“ (SSOK), tedy jeho nynějších 45 vesnic. 
Na podzim se uskuteční valná hromada SSO-OK, která zvolí představen-
stvo a dozorčí radu. Na počátku měl „spolek“ přes 100 členů. V Olomouc-
kém kraji je přitom 402 obcí a většina z nich připravovanému systému 
nevěřila, nebo se o něj nezajímala. SMS ČR v Olomouckém kraji ve spo-
lupráci se SPOV ČR od roku 2017 uspořádalo několik odborných seminá-
řů (Rapotín, Prosenice, Veselíčko…) a jednání zástupců mikroregionů. 
Krajská odpadová akciovka má zajišťovat likvidaci zbytkového komunál-
ního odpadu. Schválený plán odpadového hospodářství zahrnuje vytvo-
ření odpadových center, z nichž má být do spalovny odvážen zbytkový 
odpad, který zůstane po předchozím třídění. Ve hře o spalovnu je teplár-
na v Přerově. 

Co bude dál?
Na jednání krajského SMS ČR jsme si řekli, že počkáme na definitivní 
zákony o odpadech a obalech, ať máme konečně nějaký jistý bod. Poté 
uspořádáme k dané věci krajskou odpadovou konferenci, kam pozveme 
zástupce všech obcí a vyslechneme si aktuální názory různých stran. 

Já osobně podpořím model, který jsem prosazoval na několika jedná-
ních pracovní skupiny vedení kraje se zástupci politických klubů zastu-
pitelstva a profesních organizací venkova. Tedy že by měl vzniknout ote-
vřený systém zástupců cca 16 až 18 samostatných odpadových mikro-re-
gionů (vhodně se jeví územní regiony /nikoliv struktura/ MAS) a 13 měst 
ORP, jenž se bude věnovat CELÉMU odpadovému cyklu, tedy nejen zbyt-
kovému směsnému odpadu, jak to řeší krajská akciovka. Projekt kraje 
s městy je pro obce velmi rizikový, protože není jasné, za jakých podmí-
nek a za jakou cenu budou obce odpad v budoucnu dodávat. Nyní o tom 
rozhodují obce samostatně. Ty by se měly nejprve sdružit do odpado-
vých regionů a poté spolupracovat s vyššími strukturami. Tyto „odpado-
vé regiony“ vzájemné znalosti a důvěry by měly sehrát významnou roli 
i vymanit se ze zajetí svozových firem. V našem regionu jsme se o to, žel 
zatím neúspěšně, pokoušeli dva roky. Vidím to jako správné řešení. Ob-
ce nemůžou být pytlem blech kraje.

Naše téma
Milí čtenáři. V novém seriálu postupně představují předsedové krajských Sdružení místních samospráv ČR témata, 
která momentálně pálí samosprávy v jejich regionech.

Olomoucký kraj

Středočeský kraj

Kutnohorsko a Kolínsko lákají 
na dobrodružné putování
K oživení turistického ruchu v regionu má přispět letní cestovatelská hra 
Dobrodružné putování Kutnohorskem a Kolínskem. Odstartovala už 
koncem června a potrvá do konce října. Hru na podporu regionu vytvo-
řili zástupci Turistické oblasti pro Kutnohorsko a Kolínsko. Hrací plánky 
jdou podle organizátorů na dračku, stejně tak i turistické známky vytvo-
řené speciálně pro tuto příležitost. Hra je rozdělena do dvou částí. První 
se věnuje putování po Kutnohorsku a Kolínsku, sbírání razítek, ve druhé 
účastníci odpovídají na zvídavé otázky, které se týkají míst v mapě. Bliž-
ší informace naleznete zde https://www.kutnohorskokolinsko.cz/.

Martina Jiříková
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Buďte v obraze
Webové stránky a jejich přístupnost – to je pro mnohé samosprávy po-
věstný strašák, který s blížícím se podzimem stále roste. „Věříme, že alespoň 
některé obavy se podařilo rozptýlit v průběhu semináře, který se uskutečnil v po-
lovině července na pražském Magistrátu,“ řekl středočeský manažer SMS ČR 
Michal Hinda. Na seminář navázal turnus školení v krajích, SMS ČR vydá-
vá rovněž brožuru, která starosty provede povinnou strukturou webu dle 
zákona. MH

Středočeská integrovaná doprava 
se rozrostla o další čtyři oblasti
Během srpna se ve Středočeském kraji realizovaly ve spolupráci organi-
zací IDSK a ROPID hned čtyři integrační projekty. V integrační vlně, kte-
rá se dotýká 149 středočeských měst a obcí, je zavedeno celkem 37 no-
vých autobusových linek. Ty od nynějška jezdí v oblastech Kokořínska, 
Rakovnicka, Voticka a Dobrovicka. Podrobnosti o jednotlivých projek-
tech, včetně návrhů jízdních řádů, najdou zájemci na webových strán-
kách https://pid.cz/category/integrace/ nebo na webových stránkách 
kraje www.kr-stredocesky.cz. Další integrační projekty jsou v plánu na 
podzim, zahrnují například oblasti Kutnohorsko či Berounsko. MH

Kraj podpoří dobrovolné svazky obcí 
a destinační managementy
Dvěma miliony korun podpoří letos Středočeský kraj rozvoj meziobecní 
spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných svaz-
ků obcí. Každý dobrovolný svazek obcí působící ve Středočeském kraji mů-
že získat dotaci až 250 tisíc korun. Termín pro podání žádosti o dotaci je sta-
noven na 21. až 30. září. Stejnou částku vyčlení kraj i na 2. výzvu v rámci Pro-
gramu na podporu rozvoje destinačních managementů. Bližší informace 
naleznete na webových stránkách kraje www.kr-stredocesky.cz. MH

Jihomoravský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Přednášející potvrdili účast 
na krajském shromáždění! 
Krajské shromáždění SMS ČR Jihomoravského kraje se uskuteční v úterý 
15. září v kulturním domě ve Zbraslavi u Brna. Má podtitul Krajina kolem nás. 
Svoji účast už potvrdila Květuše Hejátková ze Zemědělské ekologické regio-
nální agentury, která promluví o biologicky rozložitelném odpadu. Dalším 
vystupujícím bude Jaroslav Záhora z Mendlovy univerzity v Brně s přednáš-
kou o veřejné zeleni v obcích. O odpovědném nakládání s vodami přijde 
promluvit vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje Fran-
tišek Havíř. Zájemci se mohou na akci přihlašovat prostřednictvím formulá-
ře, který obdrželi e-mailem od krajské manažerky Lenky Matějové nebo pří-
mo u ní. Organizátoři se těší na hojnou účast a jsou rádi, že se konference, 
původně plánovaná na letošní jaro, nakonec přece jen uskuteční. LM

Krajské předsednictvo projednalo 
program příštího shromáždění 
i přístupnost internetových stránek
I navzdory času dovolených se v polovině července sešli zástupci předsednic-
tva ústecké krajské organizace v plném počtu v Tisé, aby projednali aktuální 
krajské i národní dění týkající se samospráv. Zazněly informace o červnovém 
shromáždění starostů na Malostranském náměstí v Praze, kde nechyběli ani 
zástupci ústecké krajské organizace, a také o návazném politickém dění ne-
jen okolo kompenzačního bonusu. Jednání rozproudila plodná diskuse se 
zástupcem společnosti Ekolamp Milanem Janíčkem. Všichni přítomní se 
pak shodli na potřebě řešit problematiku odpadového hospodářství v sou-
vislosti s chystanou změnou odpadové legislativy. Tématu se bude věnovat 
i blížící se zářijové krajské shromáždění, které je v plánu 29. září v Malých 
Žernosekách. Mezi přednášejícími se objeví i specialista na odpady Jan Sla-
vík z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Předsednictvo se rovněž seznámilo s novou službou pro obce, která je 
zaměřena na strategické plánování a řešení problematiky přístupnosti 
internetových stránek nejen ve vztahu k webovým stránkám zúčastně-
ných, ale i k obcím v rámci celého kraje. I proto se k tématu během násle-
dujících týdnů uskutečnila a uskuteční řada seminářů a konzultací. Ne-
formální závěr završili účastníci setkání krátkým výletem do nedalekých 
Tiských stěn. Marek Komárek

Kvůli jednání o rozšíření dolu Turów 
osloví Česko Evropskou komisi. 
Polsko totiž nekomunikuje!
Kvůli rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów osloví Česko Ev-
ropskou komisi. Polsko totiž s českou stranou nekomunikuje a nepo-
skytuje jí požadované informace, což potvrdil i ministr životního pro-
středí Richard Brabec. V boji proti rozšíření dolu by tak mohlo jít o dal-
ší úspěch. Podání podnětu už vláda schválila. Na základě posouzení 
komise pak resort ministra Brabce společně s ministerstvem zahrani-
čí předloží návrh dalšího postupu. Není vyloučeno ani podání žaloby 
proti Polsku k Soudnímu dvoru EU. 

Důl v blízkosti českých hranic by se měl postupně rozšířit na 30 kilo-
metrů čtverečních. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod 
úrovní okolního terénu. Příhraniční obce Uhelná, Václavice, Oldřichov 
na Hranicích a Hrádek nad Nisou mají ale obavy ze ztráty vody, propadů 
půdy, také z nadměrného hluku a prachu. Polsko přitom odmítá, že by 
těžba ovlivnila zásadním způsobem území České republiky. 

„Jménem Libereckého kraje a jeho občanů, kterých se negativní dopady dolu 
na jejich život týkají, bych chtěl v první řadě všem poslancům výboru pro životní 
prostředí poděkovat. Konečně se věci daří posouvat směrem, po kterém voláme už 
několik měsíců,“ řekl senátor a krajský zastupitel Michael Canov, senátor 
a krajský zastupitel. „Důležitý je pro nás samozřejmě i podnět výboru na vyčísle-
ní nákladů, které následně budeme požadovat po Polsku. To je zásadní okamžik, 
kdy můžeme jednoznačně ukázat i v číselných hodnotách, jak velký dopad na 
Hrádecko i Frýdlantsko má těžba,“ doplnil Michael Canov. Petra Černá
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Zlínský kraj Kraj Vysočina

Hygienici se samosprávami 
ve Zlínském kraji dostatečně nekomunikují! 
V reakci na dopis, jímž Krajská hygienická stanice (KHS) Zlín vyzvala ob-
ce, aby jí nahlásily všechny hromadné akce, jež se v jejich katastru bu-
dou konat do konce roku 2020, se 3. srpna uskutečnilo setkání zástupců 
SMS ČR s představiteli hygieny. „Ředitelce KHS Evě Sedláčkové a řediteli sek-
ce ochrany a podpory veřejného zdraví Vladimíru Možíškovi jsme vysvětlili, 
proč obce nemohou jejich pokyn splnit, že ne všechny takové akce obce samy or-
ganizují atd. Požádali jsme rovněž, aby hygienici konkrétněji a především včas 
komunikovali s obcemi o svých záměrech tak, aby se starostové nedozvídali dů-
ležité informace z televize,“ okomentoval průběh jednání místopředseda 
krajského sdružení Oldřich Vávra. Na schůzce se diskutovalo i o mož-
nostech lokálního zmírnění „semaforu“ tam, kde je epidemiologická si-
tuace dobrá, a o problémech, které budou obce řešit při organizaci nad-
cházejících voleb. Jednání pokračovalo ve středu 5. srpna na úrovni kra-
je. Účastníci byli informováni o tzv. covidovém semaforu a vývoji stavu 
nákazy za posledních několik měsíců. KHS sdělila, že za pořádané akce 
v obcích a dodržování platných nařízení plně zodpovídá organizátor. Po-
řádání akcí je pak možné konzultovat s KHS, která ale závazné stanovis-
ko nevydá. Z jednání také vyplynulo, že informace o případném ložisku 
onemocnění a opatřeních budou vždy starostovi oznámeny dříve než 
například médiím a pracovníci KHS poskytnou obci v takové situaci 
podporu. Diskutovalo se rovněž o opatřeních i způsobech jejich prove-
dení s ohledem na místní možnosti. Průběžné informace o počtech ne-
mocných v obcích ale KHS sdělovat ani nadále nebude. „Obrátili jsme se 
nakonec na hlavní hygieničku, protože je evidentní, že řada otázek je řešitelná 
jen na úrovni hlavní hygieničky a Ministerstva zdravotnictví ČR,“ dodal mís-
topředseda. Renata Štachová

Zlínský kraj představil 
využití moderních technologií v dopravě 
Platformu Transport Test Grid pro vývoj a testování chytrých technologií 
v oblasti dopravy představil na semináři v Baťově institutu Zlínský kraj. 
Jedná se o vizi kraje, jak využít koncept Smart region. Platforma však 
bude moci být využita pro testování a vývoj moderních technologií 
i v mnoha dalších oborech. Po představení této vize začne kraj postupně 
podnikat kroky ke spuštění. SMS ČR se k inovativním technologiím 
a konceptům Smart cities/villages staví pozitivně a podporuje je. Chytré 
technologie přinášejí příležitosti například pro optimalizaci nákladů 
v  oblasti silničního hospodářství nebo pro řízení dopravních výkonů 
v rámci veřejné dopravy. Využít je ale lze například i v oblasti krizového 
řízení, bezpečnosti nebo životního prostředí. Na semináři vystoupily 
i organizace, jež přiblížily konkrétní řešení, která se již podařilo realizo-
vat v jiných krajích. Více informací naleznou zájemci na stránkách kraje 
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-predstavil-moznosti-vyuziti-
chytrych-technologii-v-oblasti-dopravy-aktuality-16363.html. RŠ

SMS ČR na Vysočině řeší opět dopravu 
i uložiště a plánuje setkání s kandidáty 
na hejtmana
Zástupci předsednictva na svém online setkání 7. srpna pozitivně hodnoti-
li růst členské základy a navrhli rozšíření počtu členů předsednictva. Sta-
rostka Dana Vaňková pochválila činnost pracovní skupiny pro služby na 
venkově a ocenila přínos pravidelné účasti zástupů pošt a také osobní pří-
stup předsedy skupiny Tomáše Dubského při vyjednávání ohledně provo-
zu obchodů v době mimořádných opatření. Z tradičních i nových služeb 
SMS ČR pro členské obce se těší zájmu projekt „OBEC 2030“, služby „Škola 
v právu“ a především pravidelný newsletter Škola v právu. Starostové obcí 
a ředitelé škol vítají rozšíření činnosti pověřenců zabezpečujících službu 
GDPR o vyhodnocování přístupnosti webových stránek klientů. Členo-
vé předsednictva se rovněž seznámili s dalšími záměry SMS ČR v oblasti 
„Střetu zájmů“, kde je trvale poskytována odborná i právní pomoc, vyšel 
praktický manuál k podávání průběžného oznámení a současně se zvažu-
je podání ústavní stížnosti. Z celorepublikových témat se diskutovalo 
o  změnách v odpadové legislativě, především o problémech se svozy 
elektroniky firmy Samsung, rozšíření kompenzačního bonusu na částku 
1250 Kč a na něj navazující posun plateb obcím pravděpodobně na říjen. 
Projednávala se snaha o prosazení lepšího informování starostů o počtech 
osob nakažených koronavirem, kdy se informovanost v jednotlivých kra-
jích liší, a hodnotilo se aktuální rozdělování prostředků na techniku HZS. 
Z  krajských témat se předsednictvo věnovalo problematice hlubinných 
uložišť radioaktivního odpadu. Smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvis-
losti se zajištěním dopravní obslužnosti na území kraje mnoho obcí a měst 
kraje neuzavřelo. Obce mají zájem se na financování podílet. Mělo by se 
ale týkat veškeré obslužnosti a součástí smluv by měly být projednané 
jízdní řády. Starostové se také zajímají o konkrétní stanovování ceny jízd-
ného přepravovaným osobám a poskytovatelům služeb, kde je diskutabil-
ní především garantovaný zisk. Předsednictvo se shodlo, že v současném 
předvolebním období se problematika nevyřeší, ale že je správný čas věno-
vat se revizi vlastní dopravní obslužnosti a vyjednání změn. Předsednictvo 
se zaměřilo i na připravované setkání s kandidáty na hejtmana kraje. To 
se má uskutečnit 7. září od 9 hodin v jihlavském hotelu Gustav Mahler. 
Naváže na něj webinář věnovaný problematice přístupnosti webových 
stránek. Organizátoři uvítají, pokud jim starostové zašlou podněty a otáz-
ky pro jednotlivé kandidáty. Samosprávy mohou očekávat pozvánky, které 
jim přijdou do e-mailových schránek. Marcela Syrová

Jemnici chybí pediatr. 
Starosto, co s tím uděláme?
Lékařů je málo a zvlášť v malých městech 
a na venkově chybí stále víc. Co s tím? Na-
příklad město Jemnice na Vysočině při-
chází o posledního pediatra, který odchá-
zí do důchodu. Obci se zatím náhradu na-
jít nepodařilo a tak to vypadá, že tisícovka 
dětí z městečka a okolí nebude mít od no-
vého školního roku lékaře. Město mu při-
tom podle starosty Miloně Slabého nabí-
zí pozemky, peníze, byt i ordinaci.

Pane starosto, jaká je nyní v Jemnici situace? Jak dlouho už sháníte ná-
hradu a proč se městu nedaří sehnat dětského lékaře?
Situace je pořád kritická, protože dosud se zdravotním pojišťovnám nepo-
dařilo zajistit pro naše město dětského lékaře. Je to jejich zákonná povin-
nost a my se jim snažíme maximálně pomoci. Pokoušíme se o to v pod-
statě již od té doby, co jsem byl zvolen do funkce starosty (podzim 2018), 
od ledna tuto záležitost eskalujeme na kraji, u zdravotních pojišťoven, 
v tisku a médiích. Lékařů je zoufalý nedostatek, především v okrese Tře-
bíč. Postupně zjišťujeme, že Jemnicko je začátek tikající „časované bom-
by“, která vybuchne postupně ve všech regionech republiky. u
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Co všechno už jste pro to udělali a co novému lékaři nabízíte?
Samozřejmě spolupracujeme s krajem, VZP a inzerujeme a osobně shá-
níme lékaře po celé ČR. Novému lékaři nabízíme při nástupu stabilizač-
ní příspěvek 600 tisíc korun (podmínkou je fungování v Jemnici pět let), 
dále máme rezervovány dvě nové stavební parcely, které lze přednostně 
řešit s lékaři. Lze přednostně řešit i byt, dále je to otázka individuálního 
vyjednávání (ordinace atd.). Město je připraveno vyjít maximálně vstříc.

Říkáte, že jste oslovili o pomoc krajský úřad, zdravotní pojišťovny, 
tisk… Jaké zaznamenáváte reakce?
Všichni si uvědomují, že Jemnický mikroregion s 11 tisíci obyvateli je po-
třeba řešit, že není možné, abychom v Jemnici od září pediatra neměli. 
Bohužel, i když k tomu všichni přistupují aktivně, dosud se nepodařilo ni-
koho získat. Nepovedlo se nám ani přesvědčit nemocnice z okolí, aby za-
jistili v Jemnici na přechodné období ordinace. Všichni lékaři a nemocni-
ce v okolí 50 kilometrů avizují velký přetlak a nedostatek personálu.

Co to bude pro Jemnici a okolí znamenat, když lékaře neseženete? 
Kam a jak daleko až budou muset rodiče s dětmi dojíždět?
Určitě to bude mít dopad na další vylidňování našeho regionu. To si ne-
můžeme dovolit. Především rodiny s dětmi jsou hlavním motorem sta-
bilizace venkova. Pokud by to tak však dopadlo, snad se podaří na pře-
chodnou dobu zdravotním pojišťovnám (ty jsou povinny to zabezpečit) 
je umístit v dojezdové vzdálenosti několik desítek kilometrů. Krizová 
varianta je dojíždění do Třebíče nebo Jihlavy. Což není akceptovatelné. 
Vezte dítě v horečkách hodinu k lékaři!

Jemnice určitě není jediné město, které takový problém řeší… Proč 
myslíte, že je u nás tak málo pediatrů, kteří by měli zájem pracovat na 
venkově? A jak by se podle vás dalo docílit změny? 
Ano, u nás v září vyvrcholí letitý, troufám si říci dvacetiletý problém chyb-
ného nastavení vzdělávání a umísťování lékařů. Pediatrů je všeobecně 
málo, ještě méně než praktiků nebo stomatologů. Chyba je v systému. 
Jak to změnit? Je načase, aby si politická reprezentace, bez ohledu na pří-
slušnost k té či oné straně, uvědomila, že zdraví, a především zdraví na-
šich dětí, je to nejcennější, co máme. A doufám, že bude všeobecná vůle 
to řešit. Máme před krajskými volbami, příští rok budou parlamentní 
volby. Třeba si to některé strany uvědomí. Jako běžný volič budu volit ty, 
kdo dokáží řešit zásadní problémy. Protože toto je ZÁSADNÍ problém.

Rozhovor vedla Marcela Syrová

katastru Dřevíkova s venkovním kulturním areálem vybudovaným v se-
dmdesátých letech (včetně části komunikace), který je v druhu pozem-
ku veden jako orná půda. „V případě, že ho budeme chtít pomocí dodatečné-
ho pasportu zlegalizovat, musíme druh pozemku změnit a zaplatit zmiňované 
vyjmutí ze ZPF. Jelikož se území nachází v CHKO a je částečně památkově 
chráněno, přišlo by nás to na velikou sumu peněz,“ vysvětlil. Starostka Zámr-
sku Zuzana Tvrzníková potvrdila, že se v obci setkává se stejným problé-
mem, který vzhledem k výši ceny za vyjmutí není možné řešit. Tématem 
se hodlají zástupci SMS ČR zabývat. Kristýna Vodrážková

Pardubický kraj

Karlovarský kraj 

Plzeňský kraj

Vysočina v Pardubickém kraji? Ano, i to je 
možné! V obci Vysočina na Chrudimsku 
jednalo krajské předsednictvo
Název obce totožný s názvem nedalekého kraje není jedinou raritou 
malebné vsi Vysočina. Skládá se totiž ze čtyř místních částí, z nichž se 
ani jedna Vysočina nejmenuje. Ti, kdo to neví, tak mohou být lehce 
zmatení, když přijíždí do obce a nevidí její název ani na jedné z oficiál-
ních cedulí. Členy krajského předsednictva to naštěstí nevyvedlo z míry 
a všichni zvládli dorazit na jedno z dalších pravidelných jednání, které 
starosta Vysočiny Tomáš Dubský v závěru zpestřil pozváním do tamní-
ho muzea v přírodě na Veselém Kopci.

Vyjímání ze ZPF je problém a může vyjít pěkně draho!
Jedním z hostů jednání byl Ondřej Dopita, starosta nedaleké obce Stud-
nice. Ten krajské předsednictvo upozornil na nedávnou negativní zku-
šenost s problémem uznání podpisového vzoru na katastrálním úřadě 
(viz samostatný článek Nebojte se ozvat! I jediný starosta může svou 
aktivitou vyvolat pozitivní změnu, str. 4) V podobném duchu otevřel 
téma i Tomáš Dubský. Týkalo se vyjímání ze zemědělského půdního 
fondu (dále ZPF). „Jde o případy, kdy se obec snaží dát do pořádku stavby 
a projekty vybudované v minulosti a vzhledem k výši požadovaných poplatků 
za vyjmutí to raději odkládá,“ upozornil a jako příklad uvedl pozemek na 

Krajské předsednictvo se snaží v rámci svých setkání navštěvovat různé kouty 
kraje a poznávat nová místa. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. V obci Vysočina se 
totiž nachází známý Veselý Kopec – soubor lidových staveb, který stojí za to vidět!

Občané v Horách průmyslové haly nechtějí, 
rozhodlo o tom referendum
Nemáme zájem. Tak zní verdikt obyvatel obce Hora, kteří se v referendu 
měli vyjádřit, zda chtějí, aby v obci postavil soukromý investor na 74 tisí-
cích metrech čtverečních průmyslový areál. Z 244 voličů přišlo k hlasování 
132, což je více než 30 procent nezbytných pro platnost referenda. Stavbu 
podpořilo pouze šest lidí, 125 bylo proti. „Takový zájem jsme opravdu nečeka-
li. Účast byla vyšší než při některých volbách,“ reagovala starostka Hory Lucie 
Hostašová. O referendum měli podle ní zájem především mladší obyva-
telé a ti, kteří si právě postavili rodinné domy. Ty by měly být podle plánů 
od průmyslového areálu vzdáleny pouhých 70 metrů. Mnozí přitom o plá-
nech investora při koupi pozemků neměli ani tušení. A protože někteří ne-
mají v Horách zatím ani trvalé bydliště, nemohli se referenda zúčastnit. 
„Původně tu měl stát komplex obdobný jako plzeňská Olympie s obchody, multi-
kinem, motelem a čerpací stanicí. Z prvotních plánů ale zůstal jen název. Nyní se 
hovoří o dvou halách určených pro obchod s internetem. Jak jsme se ale ptali, pro-
vozovat se tu může třeba i lakovna, pokud to schválí studie vlivu na životní pro-
středí,“ doplnila starostka s tím, že studie běží už jedenáct měsíců a stan-
dardně trvá až rok a půl. „Určitě se v ní objeví, že na území, kde se má stavět, ži-
jí vzácní živočichové a rostou vzácné rostliny,“ dodala starostka, podle které by 
stavba znamenala velký problém i pro místní nezpevněné komunikace, 
po nichž by se měla prohánět auta s tonáží až 7,5 tun. Roman Svoboda

Pokuta padne za každý neujetý kilometr
Společnost Arriva převzala od poloviny června od ČSAD autobusovou 
dopravu v Plzeňském kraji. Od té doby musí denně zvládnout vypravit 
více jak tři tisíce spojů. Od počátku se ale bohužel potýkala s nedostat-
kem řidičů, kteří hromadně onemocněli a které pak museli nahradit ři-
diči z ostatních regionů. Šoféři autobusů ovšem bloudili a spoje nabíra-
ly nemalá zpoždění, některé dokonce nevyjely vůbec. I když se nyní pod-
le ředitelky Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED) Zdeňky 
Kmochové situace oproti prvním týdnům zlepšila, bude dle smlouvy 
Arriva pokutovaná. „Sankce je tisíc korun za neujetý kilometr,“ upřesnila 
Kmochová s tím, že nejhorší situace byla na jižním a severním Plzeňsku. 
„Tam se totiž uskutečnilo nejvíce změn. Okresy Tachov, Domažlice a Klatovy 
jsou téměř bez problémů,“ doplnila ředitelka. RS
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Proč jste se rozhodli opravit právě starou 
vodárnu?
I když se jednalo o stavbu malého rozměru, by-
la v mnoha směrech neobyčejná. Jak svým vý-
vojem, architekturou i polohou. Vnitřní prosto-
ry mají až sakrální atmosféru. V budově se ješ-
tě nacházela čerpadla, která vodu čerpala do 
vodojemu. A protože se až do současnosti stav-
ba zachovala z velké části v původní podobě – 
architektonické články, cihlové rámování oken, 
ocelová členěná okna, vnitřní okenice, kamen-
ný sokl, členění fasád a další prvky, které domu 
dodávají osobitý styl, stálo nám za to ji zachrá-
nit a vdechnout nový život. Přilehlá zahrada 
s  rybníčkem a potokem dnes nabízí obyvate-
lům Nebušic příjemné klima a pestré využití. 

Jak jste řešili rekonstrukci architektonicky?
Šlo nám zejména o zachování původní hodno-
ty, atmosféry, stavebních článků, technických 
detailů původních prostor a specifičnosti do-
mu. Ke stavbě se proto přistupovalo jako k pa-
mátce. Dům bylo třeba vyčistit od nevhodných 
pozdějších zásahů a nové prvky zase musely 
harmonicky ladit. Bylo například důležité dopl-
nit hygienické a technické zázemí, což jsme vy-
řešili citlivě přístavbou, která z venkovního po-
hledu působí téměř skrytě. Zvláštní pozornost 
jsme věnovali také obnově původních oken, bez 
kterých by dům ztratil svůj působivý vzhled. 

Dům dnes vypadá opravdu krásně a stojí za 
to se na něj zajet podívat. 
Je opravdu citlivě obnoven. Je znát, že se na re-
konstrukci podíleli špičkoví odborníci z mnoha 

příjemná setkávání pokračovala i v následujících letech a aby byla minimálně 
tak úspěšná, jako jsou setkávání obcí Bukovany s tradicí již od roku 1994,“ ře-
kl manažer pro Plzeňský kraj Roman Svoboda. RS

Starosta Dolního Hradiště uspořádal první 
setkání Hradišť. Zahrál na něm i Hradišťan
Na přelomu července a srpna se v Dolním Hradišti na severním Plzeň-
sku uskutečnil první celostátní sraz Hradišť. Sešli se na něm zástupci 
z celkem osmi obcí a nechyběl ani koncert hudební skupiny Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou. S nápadem uspořádat sraz přišel Pavel Šapovalov, sta-
rosta Dolního Hradiště, v němž žije trvale 66 obyvatel. „Myšlenka se zro-
dila někdy před dvěma lety. Přípravy trvaly rok a půl a prvním úkolem bylo za-
jistit vystoupení skupiny Hradišťan, bez které jsem si to neuměl představit. 
Pak začalo hledání Hradišť, kterých jsme i s pomocí Ústavu pro jazyk český 
našli pětačtyřicet,“ uvedl starosta a pořadatel v jedné osobě. „Dojeli pře-
devším účastníci z menších obcí, kde jsou asi lidé akčnější a drží víc pospolu. 
Velká města prakticky vůbec nereagovala,“ doplnil Šapovalov, který ocenil 
i aktivní zapojení místních lidí do příprav. Mezi účastníky nechyběla 
ani členská obec SMS ČR Hradiště na Rokycansku, jejíž starosta Pavel 
Šubrt akci náramně pochvaloval a uznal, že Dolní Hradiště nasadilo 
pro další pořadatele vysokou laťku. „Hradišťanům za sebe přeji, aby takto 

Městská část Praha-Nebušice přestavěla
takřka stoletou vodárnu na komunitní centrum

Příklad dobré praxe

oborů – truhláři, zámečníci, výrobci oken, beto-
náři a další. Potvrdilo se, že stavební obor není 
pro toho, kdo se bojí. Z vyšších podlaží vodárny se 
navíc nabízejí krásné výhledy do údolí a ke koste-
lu. Naším cílem bylo nabídnout je návštěvníkům 
a obyvatelům domu, proto jsme zpřístupnili bý-
valou trafostanici jako „rozhlednu“ a plochou 
střechu na jižní straně jsme upravili na terasu. 

Stará vodárna se tedy proměnila na kultur-
ní a spolkové centrum. Jak konkrétně ji lidé 
využívají?
Krásné původní prostory v přízemí byly předur-
čeny pro společenské využití. Vodárna tak dnes 
slouží jako prostor k setkávání, pořádání nejrůz-
nějších kurzů, literárních čtení, přednášek a dal-
ších podobných akcí. Prostory jsou určeny k pra-

Starou vodárnu z roku 1923 přestavěly na kulturní a spolkové centrum Nebušice, které se nacházejí v severozápad-
ní části Prahy. Rekonstrukce trvala dva roky, hotovo bylo vloni. Ptáte se, proč si vybrala městská část pro tyto účely 
zrovna zchátralou a téměř sto let starou vodárnu? Radnice jinými prostory nedisponovala, budova byla navíc ar-
chitektonicky zajímavá a svým způsobem přímo půvabná. I místo, kde stojí, je krásné. Vodárna je vsazená do pří-
rodního prostředí u Divoké Šárky. Areál se zároveň nachází poblíž kostela a historických zahrad v centru, estetic-
kou a rekreační hodnotu přidal i opravený rybník, vysvětlil v rozhovoru starosta Viktor Komárek.

videlnému setkávání seniorů, dětí a mládeže, 
k  uspokojování kulturních, společenských a in-
formačních potřeb, pro zpestření volného času 
obyvatel (návštěvníků), prevenci a k všestranné-
mu napomáhání všem formám vzdělávání ob-
čanů. Využití jednotlivých prostor určuje aktuál-
ní provozní doba, během níž se odehrávají pravi-
delné aktivity, mimořádné i jednorázové akce.

Stálo za to vodárnu zachránit a vdechnout 
jí nový život?
Určitě stálo. Šlo nám o pestrost využití a zajiště-
ní života v domě non-stop. A tak tomu nyní i je.

Děkuji za rozhovor.
Karel Ulm,

manažer SMS ČR v hlavním městě Praha



PLACENÁ INZERCE

Ekolamp sváží malé a velké 
elektro všech značek

 Ze všech sběrných míst odvezeme veškeré 
světelné zdroje, malé a velké elektro bez 
ohledu na jejich značku.

Ekolamp sváží malé i velké elektro 
i v malém množství a po celý rok

  Odvozy provádíme již od jedné palety, jednoho 
sběrného vaku nebo od pěti kusů 
v případě velkého elektra.

  Odvozy probíhají po celý rok, 
nikoliv jen v první polovině roku.

  Více na www.ekolamp.cz

SEPARÁTNÍ CÍLE SBĚRU – ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU S HROMADĚNÍM ELEKTRA
V připravovaném zákoně jsou navrženy cíle sběru pro specifické skupiny 
elektrozařízení, které obsahují škodlivé látky – lednice, televize a zářivky.

Tato úprava zajistí, že se na sběrných dvorech nebudou již tato elektrozařízení 
hromadit, protože bude v zájmu kolektivních systémů cíle sběru splnit.

Jsme 
zodpovědný 

kolektivní systém. 
S jinde běžnými 
nešvary se u nás 

nesetkáte!je tu pro obce!
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