Ročník 2 z číslo 02 z 15. 2. 2004/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků

Zastupitelé schválili rozpočet

Aktuality
V tomto čísle přinášíme informace
o plánech Karlovarského kraje na
letošní rok z oblasti zdravotnictví,
školství, sociální péče a kultury.
Dozvíte se také o návštěvách, které
přijely jednat na krajský úřad.
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O 80 milionů víc než v loňském roce bude mít k dispozici Karlovarský kraj na rok
2004. Příjmy a výdaje byt tak letos měly činit 1,269 miliardy korun. V této podobě schválilo 5. února na svém 1. řádném jednání v letošním roce Zastupitelstvo Karlovarského kraje návrh rozpočtu. Kraj tak bude hospodařit se zhruba stejnými penězi jako například město Karlovy Vary.

„Rozpočet považuji za prorůstový a investiční. Snažili jsme se zajistit finance tam,
kde máme největší problémy jako je oblast
dopravní infrastruktury,“ řekl k rozpočtu
na letošní rok hejtman Josef Pavel.
Vlastní příjmy kraje jsou odhadovány na
432 milionů korun. Státní dotace činí 680
milionů. Zbytek příjmů budou tvořit nedaňové příjmy a příspěvek 106 milionů korun,
které kraj získal od ministerstva financí.
Karlovarský kraj tak bude moci rozhodovat
zhruba jen o třetině rozpočtu.
Na kapitálové výdaje kraj vydá 190 milionů korun, což je o téměř 60 milionů víc, než
v loňském roce. Největší letošní krajskou
investicí bude první etapa souvislé opravy
silnic II. a III. tříd. V rozpočtu je na ni vyčleněno 60 milionů korun. V první etapě by
mělo být opraveno přibližně 70 kilometrů
silnic. Náklady kraj odhaduje na 300 milionů, které bude hradit pomocí úvěru.

Kromě dopravní infrastruktury je další
prioritou Karlovarského kraje příprava na
využití prostředků ze Strukturálních
fondů Evropské unie na rozvoj regionu.
K tomuto účelu zřídil kraj již před rokem
Fond budoucnosti, ve kterém nashromáždil i s letošním vkladem 15 milionů
celkem 79 milionů korun. Tyto prostředky by měly s pomocí evropských fondů
umožnit realizaci projektů v celkové hodnotě kolem 400 milionů korun.
Kraj chce letos také zahájit výstavbu
krajské knihovny, na kterou v první fázi
uvolní 25 milionů korun. Stejné prostředky chce použít na investiční akce v oblasti školství. Deset milionů má kraj v rozpočtu v rámci modernizace záchranné
služby na nákup nových sanitek. Přes 30
milionů si vyžádají plánované investice ve
zdravotnictví.

Sloupek hejtmana
Vážení čtenáři,
vítejte nad únorovým vydáním měsíčníku vašeho Karlovarského kraje.
V tomto čísle chci
hovořit o složité situaci našeho venkova.
Vláda sice ve svém
volebním programu
provolává „venkov
pro nás není za městem“ a slibuje rozsáhlou podporu. Do programu na obnovu
venkova v Karlovarském kraji však
vyčlenila na letošní rok částku pouze 6 milionů
korun. Zastupitelstvo kraje shledalo tuto částku
naprosto nedostatečnou, a proto rozhodlo přidat
z krajského rozpočtu dalších 9 milionů. Celková
podpora kraje tak v letošním roce dosáhne částky
15 milionů korun. Z těchto peněz budou podporovány především projekty obnovy občanské vybavenosti, veřejných staveb, veřejných prostranství,
zeleně, komunikací, ale také vytváření územních
plánů těchto obcí či vzdělávání jejich zaměstnanců.
Karlovarský kraj také okamžitě po svém vzniku
investoval do internetizace svých obcí. Dnes
můžeme říci, že všechny obce jsou na internet připojeny, komunikují elektronickou poštou a mnoho
z nich má i své internetové stránky. Více informací o elektronických službách obcí najdete i na
internetových stránkách Karlovarského kraje,
www.kr-karlovarsky.cz, v sekci Odkazy - Obce.
S postupující reformou veřejné správy, která má
především znamenat přiblížení občanům, zároveň
roste i odpovědnost volených samospráv obcí za
jejich rozvoj. Všichni existujeme ve světě omezených možností - své limity má každá obec, má je
i region a koneckonců je má i Česká republika.
Orgány obcí si tak musí být vědomy svých možností, ale i svých omezení. Jejich nerespektování
může obec značně poškodit. Jejich pochopení
a zvládnutí naopak může učinit i malou obec
úspěšnou, jak dokazují některé obce našeho kraje.
I v budoucnosti budou existovat vedle větších
měst i menší obce se svými specifickými problémy. Karlovarský kraj proto připravuje dílčí změny
ve svých programech podpory malým obcím, tak
aby bylo možno podporovat aktivity a investice,
které jsou pro venkov nejpotřebnější a tedy i nejžádanější, a to v takovém rozsahu, aby na ně tyto
obce „dosáhly“, aby je dokázaly finančně zvládnout.
V tomto článku často zmiňuji „venkov“, ale
nezapomeňme, že nejde jen o „vesnici“, ale jde
také o místa vzácných přírodních zdrojů, o životní
prostředí a krajinu našeho kraje, o místa, kde žijeme a bydlíme, kde odpočíváme a která rádi navštěvujeme.
JUDr. JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

Soutěž

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlašuje 4. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“.
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Obce v kraji
CHEB

HAD

Informace o změně sídla organizace

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
(dosavadní sídlo Bezručova 8,
360 21, Karlovy Vary)
se stěhuje do nového sídla:
Závodní 94
360 21 Karlovy Vary-Dvory
(bývalá nemocnice Eliška)
Organizace bude na nové adrese pro
veřejnost otevřena od 16. února
Zároveň dochází i ke změně
telefonního čísla:
ústředna 355 328 311
(platí už od 11. února)

Dalším městem, které Vám tentokrát představíme, je Cheb.
strana 6

Kultura
Zastupitelé od listopadu pracují s dokumentací v elektronické podobě. Aby mohli na jednání zastuFOTO ZDENĚK VAIZ
pitelstva používat počítače, musely být rozšířeny pracovní desky jejich lavic.

Sjednocování pečovatelských služeb
Pečovatelská služba je terénní službou postiženým občanům. Tu by měli potřební lidé mít co
nejdostupnější. Podle krajské radní Ellen Volavkové
by ji měly zajišťovat jednotlivé obce.

„V zajišťování pečovatelské služby panovala na
celém území České republiky lidová tvořivost. Ačkoliv spadala pod bývalé okresní úřady, její financování
probíhalo v každém okresu jinak. V okresu Cheb si
pečovatelskou službu platily obce samy, v okresu
Sokolov byla kompletně zajišťována a placena státem
a v okresu Karlovy Vary ji zajišťovaly a platily obce
napůl se státem,“ říká krajská radní Ellen Volavková.
Karlovarský kraj převzal takto fungující pečovatelskou službu 1. ledna 2003. Poté zahájil jednání
s obcemi, aby si poskytování těchto služeb zajišťovaly sami.
„Aby měl pečovatelskou službu na starosti úředník, který sedí 50 kilometrů od místa výkonu, je dost
nesystémové. Kromě toho obce mají, co se týká
jejich občanů, i vyhledávací povinnost. Zcela sjedno-

Zabezpečení pečovatelské
služby v roce 2003
Počet obyvatel Karlovarského kraje:
132 obcí
306 000 obyvatel
100 %
Zabezpečení pečovatelské služby:
35 obcí
248 138 obyvatel
81 %
Bez pečovatelské služby:
97 obcí
57 862 obyvatel
19 %

Přinášíme pravidelný přehled
výstav v Krajském muzeu Karlovy Vary a další informace
z oblasti kultury.
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6%
19 %
27 %

23 %

tit zajišťování pečovatelských služeb se nám ale nepodařilo, protože obce v okresu Karlovy Vary nemají
zájem si tuto službu převzít,“ pokračuje radní Ellen
Volavková.
Dalším problémem je, že ministerstvo práce a soci-

20 %
5%

álních věcí dosud tuto problematiku neřešilo a stále
není nový zákon o sociální službě, na který zejména
občané a kraje nedočkavě čekají. Zákon by měl totiž
specifikovat, na co občané v této oblasti právo mají
Pokračování na straně 3
a na co ne.

Politický dialog mezi Karlovarským, Ústeckým a Libereckým
krajem a Saskem prohloubí návštěva Ericha Iltgena v ČR
Na pozvání Petera Adlera, poslance saského parlamentu a předsedy jeho parlamentního výboru pro
evropské záležitosti, navštívili 21. ledna hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
a hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík, Landtag (zemský
parlament) Svobodného státu Sasko v Drážďanech.

„Hejtmani v Sasku diskutovali s tamními zemskými
poslanci o navázání užšího
politického dialogu mezi českými hejtmany a saskou vládou na úrovni český hejtman
- Vláda Svobodného státu
Sasko. Rozhovory vyvrcholily shodou nad potřebou
budoucího podpisu deklarace o politickém dialogu
a spolupráci obou partnerských stran,“ říká hejtman
Karlovarského kraje Josef
Pavel.

V závěru jednání prezident saského parlamentu
Erich Iltgen pozval hejtmany
na společnou pracovní večeři. Na ní se dále hovořilo o již
probíhající dobré spolupráci
tří českých krajů se Saskem
v oblastech dopravy, hraničních přechodů, krizového
řízení a integrovaného
záchranného systému.
„Obě strany se shodly na
tom, že spolupráce na úřední
úrovni je již dobrá a dále se
slibně rozvíjí. Obě strany ale

zároveň cítí, že s květnovým
vstupem ČR do EU je třeba
navázat užší a přímou přeshraniční politickou spolupráci na úrovni vyšších celků
územní samosprávy. Symbolickým počátkem těsnější
politické spolupráce Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje se Svobodným státem Sasko bude třídenní návštěva šéfa saského
zemského parlamentu Ericha Iltgena v ČR. Erich Iltgen přijede letos na jaře do
ČR a v každém z tří českých
krajů, které se Saskem sousedí, absolvuje celodenní
pracovní návštěvu. Konkrétní termín Iltgenovy návštěvy
v ČR ještě stanoven nebyl,“
RED
dodává hejtman.

Z astupitelstvo
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Hejtmanství má zaměstnancům co nabídnout
O možnostech práce
na Krajském úřadu
Karlovarského kraje
hovoříme s jeho ředitelem Ing. Romanem
Rokůskem:

Co

krajský

úřad

Ing. Roman Rokůsek, svým zaměstnanředitel Krajského
cům nabízí?
úřadu KarlovarskéStabilní a perspekho kraje
tivní
zaměstnání

s pevnou pracovní
dobou, možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace, jazykové kurzy, moderní a příjemné pracovní prostředí, dobré
platové ohodnocení, zahraniční stáže
a školení, týden dovolené navíc a různé
zaměstnanecké výhody.
Jak náročné je pro Krajský úřad Karlovarského kraje sehnat kvalifikované
lidi
na
požadované
posty?
V kterých oborech je to úplně nejhorší? V Karlovarském kraji je podle
posledních statistik úřadů práce

mírně nadprůměrná nezaměstnanost. Je o volná místa na krajském
úřadě velký zájem?
Vzhledem k tomu, že se hlásí v průměru třicet uchazečů na jedno volné místo,
můžeme říci, že o práci na krajském
úřadě je skutečně velký zájem. Najít kvalifikované uchazeče lze, i když to někdy
znamená vyhlásit na některé pozice vyžadující odbornou praxi výběrová řízení
opakovaně. Stálým problémem je najít
dobré právníky. Ti z pohledu finančního
ohodnocení nacházejí lukrativnější místa
v soukromé sféře.

ského úřadu. To znamená, že počítat
s kariérním růstem mohou jen ti naši
zaměstnanci, kteří jsou opravdu nejlepší
a uspějí ve výběrovém řízení i v silné konkurenci svých kolegů a zájemců zvenčí.
Výběru nových zaměstnanců pro krajský
úřad jsme od počátku věnovali a stále
věnujeme velkou pozornost. Většina
vedoucích pracovníků prošla psychologickými testy a při některých výběrových
řízeních spolupracujeme s renomovanou
personální agenturou. Mohu potvrdit, že
právě díky pečlivosti, kterou věnujeme
výběrovým řízením, je na našem úřadě
velmi kvalitní pracovní tým. O tom svědčí
Může úspěšný uchazeč o místo na například i nízký počet stížností a připokrajském úřadě počítat s kariérním mínek k práci našich úředníků.
růstem?
Zákon č. 312/2003 Sb., o úřednících Jaké výhody a nevýhody práce pro
územních samosprávných celků, který kraj přináší?
kromě toho, že přesně definuje výběrové
Domnívám se, že práce pro kraj jako
řízení na post úředníka, stanovuje takový je ve své podstatě hodně zajímavá.
i postup pro jmenování do funkce vedou- Kromě zaměstnaneckých výhod, o ktecího úředníka. I pro vedoucí úředníky rých jsem se již zmínil, jsou myslím důletento zákon stanovuje podmínku absolvo- žité především zkušenosti, které konkrétvat výběrové řízení, do kterého se samo- ní pracovník na krajském úřadě získá, ať
zřejmě hlásí i stávající zaměstnanci kraj- už se jedná o jakoukoliv pracovní pozici.

Další velkou výhodou je pracovní kolektiv
úřadu. Ten je dle mého názoru po odborné stránce na velmi vysoké úrovni a po té
lidské nadprůměrný. Tyto dvě osobní
vlastnosti zaměstnanců vytvářejí na úřadě
velmi dobré pracovní klima. Toto může
být občas stejně důležité jako platové
ohodnocení. Mezi nevýhody práce na
krajském úřadě bych na prvním místě
uvedl finanční ohodnocení některých profesí, kdy jsme ve značné míře omezeni
nařízením vlády a v tomto pohledu nemůžeme konkurovat soukromému sektoru.
Další nevýhodou mohou být některá omezení, která pro úředníky vyplývají ze zákona. Například to, že úředník nesmí bez
souhlasu ředitele krajského úřadu vykonávat jinou výdělečnou činnost, nesmí být
členem řídícího, kontrolního nebo dozorčího orgánu právnické osoby, kde by
mohlo dojít ke střetu zájmů a podobně.
Přesto jsem ale přesvědčen o tom, že
výhody, které práce pro kraj našim
zaměstnancům přináší, jednoznačně
dominují nad nevýhodami, kterých není
tolik a nejsou takového rázu, aby se nedaRED
ly akceptovat.
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POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ PLÁNU
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Krajský úřad Karlovarského kraje
spolu s firmou ECO trend, s. r. o.,
Praha, zhotovitelem plánu odpadového hospodářství Karlovarského
kraje, si Vás dovoluje pozvat na
veřejné projednání
plánu odpadového hospodářství
Karlovarského kraje,
které se bude konat
dne 25. 2. 2004 ve 14.00 hodin
na Krajském úřadě Karlovarského
kraje v jednacím sále zastupitelstva.
Projednání se bude týkat aktuální
zpracované verze plánu odpadového hospodářství kraje. Tato verze
bude nejméně 14 dnů před tímto
veřejným projednáním uváděna na
internetové adrese:
www.ecotrend.cz
V případě Vašeho zájmu je možno
do dosud zpracované verze POH
nahlédnout na Krajském úřadě Karlovarského kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství, v kanceláři
č. 419 (budova B), a to každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin.

Téma

Z nemocnic fungující s.r.o.
Od ledna začaly fakticky fungovat tři krajské nemocnice
v Karlových Varech, Sokolově
a Chebu jako společnosti
s ručením omezeným.

„Musím jednoznačně odmítnout spekulace, že se nejednalo
o správný krok. Ukazuje se, že
při dobré koordinaci všech,
kteří na tom pracují, se podaří
i taková věc, že během dvou
měsíců jsme založili fungující
společnosti a máme ve všech
nemocnicích podepsány smlouvy s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou. Navíc všechny
platby nemocnic už proudí do
nových právních subjektů,“
říká náměstek hejtmana Petr
Horký.
Při samotném přechodu na
nový právní subjektivit nedošlo k žádným závažnějším
komplikacím.

„Nedošlo k žádnému přerušení lékařské péče, nedošlo
ani na jediný den k přerušení
financování nemocnic, navíc
nevznikl ani jeden problém při
přechodu zaměstnanců z bývalých příspěvkových organizací
na nové společnosti. Naopak
bych řekl, že ty hektické dva
měsíce donutily všechny
zúčastněné, aby vyřídili určité
resty z roku 2003, takže v současné době mají všechny tři
nemocnice uzavřenou registraci nestátních zdravotnických
zařízení,“ popisuje průběh přechodu nemocnic do nových
podmínek Petr Horký.
Jednateli nových společností
se stali bývalí ředitelé příspěvkových organizací. Předchůdkyně nových společností po
vypořádání všech závazků
a pohledávek zaniknou.
HAD

Modernizace záchranné služby pokračuje
V loňském roce Karlovarský kraj koupil osm
nových sanitních vozů pro záchrannou službu.
Sedm z nich hradil ze svého rozpočtu, jeden vůz
koupil za přispění ministerstva zdravotnictví.

„Dalším
krokem při
řešení lepší
dostupnosti
RNDr. Petr Horký,
rychlé zdranáměstek hejtmana v o t n i c k é
(ČSSD)
pomoci je zvýšení počtu stanovišť záchranné služby. Máme
v kraji stále ještě tři oblasti, kde není
dodržena vyhláškou stanovená
doba dojezdu do 15 minut, a to
oblast Lubska, Krušných hor a Žluticka,“ říká náměstek hejtmana Petr
Horký.
Oblast Lubska by měla být po
vstupu České republiky do Evropské unie pokrytá dostatečně. Nová
legislativa totiž umožní přejezd
záchranky z Aše přes území sou-

sedního Německa, což ušetří
záchranářům čas.
„Co se týká oblastí Krušných hor
a Žluticka, rozhodli jsme se podle
počtů spádových obyvatel v obou
lokalitách, že budeme v letošním
roce řešit oblast Krušných hor.
V Nejdku upravíme a dostavíme část
domova důchodců tak, aby tam
mohlo fungovat nové stanoviště
záchranné služby,“ vysvětluje další
plány na zlepšení dostupnosti
záchranky náměstek Horký.
Problematiku Žluticka chce kraj
vyřešit v následujícím období.
V minulém roce nemohl kraj budovat nová stanoviště, ačkoliv by na ně
dokázal zajistit finance. Chyběl totiž
zdravotnický personál.
„Vzhledem k tomu, že došlo

v nemocnicích k určitým restrukturalizacím, objevily se na pracovním
trhu volné zdravotní sestry se specializací, která je blízká záchranářům.
Proto chceme vybudovat nové stanoviště a koupit další tři sanitní vozy,
aby se dostalo na do každého bývalého okresu jedno auto a posílili jsme
tak záchrannou službu. Přesto i letos
vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví o příspěvku na nákup dalších sanit. Je to nezbytné, neboť vozový park ve všech třech záchrankách
není v optimálním stavu,“ pokračuje
Horký.
V Mariánských Lázních chce kraj
vybudovat nové stanoviště záchranky v areálu městské nemocnice.
Město totiž chystá letos rekonstrukci nemocnice, při které už není počítáno se sídlem záchranky v jejím
objektu tak jako v současnosti.
„Město Mariánské Lázně nám přislíbilo zdarma pozemek v areálu
nemocnice, kde nové stanoviště

záchranky vybudujeme tak, aby bylo
moderní a perspektivní,“ upřesňuje
náměstek Horký.
I nadále zatím bude kraj bez vlastní letecké záchranné služby. V rámci
příprav na profesionalizaci armády
dochází k restrukturalizaci letecké
záchranky na celém území České
republiky. Nejblíže ke Karlovarskému kraji tak bude základna letecké
záchranky v Podbořanech.
„Je to sice blíže než letiště v Líních
u Plzně, nicméně to stále ještě není
na území našeho kraje. Máme sice
představu, že bychom měli vlastní
leteckou záchrannou službu, která
by sídlila na letišti v Karlových
Varech, ale finanční prostředky na
pořízení vrtulníku pochopitelně
nemáme,“ dodává Petr Horký.
Existuje však příslib, že jeden
z vrtulníků, které bude pořizovat pro
tyto účely ministerstvo vnitra, by
mohl získat Karlovarský kraj.
HAD

Důsledky zeštíhlení armády pro kraj
S koncepcí reformy Armády ČR „Opatření ke
zmírnění negativních dopadů reformy ozbrojených sil na vojáky z povolání a občanské zaměstnance resortu Ministerstva obrany, jednotlivé
obce a regiony“ seznámila 23. ledna hejtmana
Karlovarského kraje Josefa Pavla náměstkyně
ministra obrany pro personalistiku Jaroslava
Přibylová. Informativní schůzky o důsledcích
zeštíhlení armády pro Karlovarský kraj se dále
zúčastnili genmjr. Rostislav Mazurek, zástupce

náčelníka generálního štábu, a Milan Karásek,
ředitel odboru ministerstva obrany pro nakládání s nepotřebným majetkem.
„Naše schůzka byla druhou v pořadí. Poprvé
jsem byl informován o dopadech zeštíhlování
armády na náš kraj zhruba před rokem. Hovořili jsme i o soužití obcí s armádou, byli jsme
informováni o převodech majetku na města
a obce Aš, Cheb, Karlovy Vary a Velká Hleďsebe, které armáda opouští. Velmi důležité jsou

pro nás informace o využívání vojenských jednotek krajem při krizových situacích,“ říká hejtman Josef Pavel.
Při řešení krizových situací budou Karlovarskému kraji pomáhat vojáci z VZÚ (vojenský
záchranný útvar) z Rakovníka, který bude k 31.
prosinci 2004 reorganizován na záchranný prapor. Vojenský újezd Hradiště je pro Armádu ČR
perspektivní. Armáda počítá s investicemi do
RED
jeho infrastruktury.
Náměstkyně ministra obrany informovala hejtmana o dopadech zeštíhlení armády

Slovo zastupitele
Nasedneme-li do auta,
vlaku či autobusu a projedeme-li se Karlovarským krajem, můžeme
vidět
vedle
řady zajímavých a krásStanislav Dušek,
zastupitel (KSČM) ných míst, také
krajinu poznamenanou těžební činností, neobdělané zemědělské plochy ležící ladem
nebo opuštěné a zdevastované zemědělské stavby. Díváme–li se na města,
městečka, obce a osady v kraji, vidíme řadu rozdílů v jejich úpravě, údržbě a využití.
Ve větších městech se lze projít po
upravených pěších zónách a veřejných prostranství, v příměstských
oblastech se staví spousta domů pro
bydlení, na ně navazuje občanská
vybavenost, příměstská centra bydlení jsou napojována na městské
dopravní systémy. Život v těchto
oblastech je velmi příjemný, neboť
v sobě spojuje výhody bydlení na venkově a zároveň je možné využívat
pohodlí bydlení ve městě.
V našem kraji jsou však i místa,
která mají úplně jiný vzhled a život
v těchto oblastech je podstatně složi-

Rozvoj venkova – a co dál?
tější. Podíváte–li se třeba do Slavkovského lesa, Doupovských hor nebo
Smrčin, uvidíte obce a osady, kde
také žijí lidé, ale vzhled je podstatně
zanedbanější a velmi kontrastuje
s upraveností městských zón.
V čem jsou původy a příčiny těchto
rozdílů. Opomeneme-li důvody historické, je nutné si uvědomit, že rozvoj
jakékoliv oblasti je podmíněn dvěma
základními faktory. Dostatkem
finančních zdrojů a odpovídajícím lidským potenciálem.
Podíváme-li se na rozpočty malých
obcí, zjistíme, že zdroje, kterými disponují obecní zastupitelstva, přichází
zejména z daňové výtěžnosti obce, to
jsou peníze, které jsou obci přidělovány na základě zákona o rozpočtovém
určení daní. Konstrukce tohoto zákona je taková, že malé obce dostávají od
státu podstatně nižší částku na jednoho obyvatele než města nebo obce
větší. Přitom je třeba si uvědomit, že
potřeby finančních zdrojů v obcích
jsou přinejmenším totožné jako ve velkých městech. Důsledkem jsou napjaté rozpočty malých obcí. Tyto příjmy
je nutné vynaložit na úkony, jejichž
zabezpečení je nezbytné pro základní
fungování obce, úhrada nákladů spo-

jených se svícením v obci, provozem
mateřských nebo základních škol,
úhrada neinvestičních nákladů ve
školství za dojíždějící žáky, úkony související s pohřebnictvím, zásobování
vodou atp. Zabezpečení běžných
úprav a údržby majetku obce jsou pak
často nad finanční možnosti obcí.
Na druhou stranu je nutné konstatovat, že proces rozdělení původních
místních národních výborů a tvorba
nových obecních úřadů po roce 1989
vedl ke zvýšení počtu obecních samospráv. Tento proces se příznivěji projevil v pocitu sounáležitosti občanů se
svou obcí, ale na druhé straně výrazně prodražuje správu obecních věcí.
Lze oprávněně předpokládat, že bude
zpětně probíhat proces integrace
obcí, jde jen o to, jakou formou bude
integrace probíhat a komu ku prospěchu.
Uvedené skutečnosti jasně dokládají, že zejména malé obce s počtem
do 500 obyvatel, kterých je v našem
kraji 61, nejsou schopny ze svých rozpočtů realizovat náročnější investiční
a neinvestiční projekty. Zdroje, které
jsou na tyto záležitosti k dispozici jsou
velmi omezené. Jedná se zejména
o dotační prostředky státu, jednotli-

vých fondů ČR, Karlovarského kraje
a zdrojů EU. Bez dotačních zdrojů
v podstatě nelze realizovat jakýkoliv
větší projekt.
Ani sebevětší finanční zdroje by
nebyly k ničemu bez lidí schopných
a ochotných věnovat se práci na venkově. Protože sám na vesnici žiji,
nemyslím si, že by na venkově byli
lidé, kteří jsou méně schopní než ve
velkých městech. Tradiční venkovské obyvatelstvo má trochu jiné priority než město z pohledu vzdělání.
Úroveň vzdělání na venkově je nižší
a v našem kraji jsou obce, bez občanů
s vysokoškolským vzděláním.
Jen v hrubých rysech byla naznačena řada potíží, se kterými se obce
mající venkovský charakter potýkají.
Poznání potíží a jejich příčin jsou
základní předpoklady pro řešení problémů. Je jasné, že si z podstatné části
budou muset obce pomoci samy a že
jde o proces dlouhodobý.
Zásadním způsobem je třeba se
zaměřit na rozvoj vzdělanosti venkovského obyvatelstva. Vzdělání povýšit
na jednu ze základních priorit. Vlastní
inteligence mající kořeny na vsi je
cennější než jakékoliv peníze. Vytvořit
výrazně lepší podmínky pro interneti-

www.kr-karlovarsky.cz

zaci obcí, a to zejména formou tvorby
veřejných internetových domů, zlevnit a zrychlit přístup na internet
v obcích. Navázat spolupráci s vysokými a středními školami a zapojit
studenty a pedagogy do tvorby projektů.
Při tvorbě finančních zdrojů musí
být jednoznačně definován požadavek na zvýšení podílu financování ze
strany státu. Chceme–li posílit venkov, je nutné zvažovat změny v legislativě upravující financování obcí.
Dotační politiku zaměřit na oblasti
umožňující budovat infrastrukturu,
rozvoj podnikání a bytovou výstavbu – šancí venkova je jeho zalidnění.
Dotační tituly konstruovat tak, aby
bylo možno financovat projekt z více
dotačních zdrojů, protože některé
obce nejsou schopny dofinancovat
projekty ze svých rozpočtů.
Rozvoj venkova velmi úzce souvisí
se zemědělskou výrobou. Její útlum
byl jedním z rozhodujících faktorů
stagnace. Je nutná přesná a jasná
definice a metodika alternativních
způsobů zemědělství, hledání využití
místních zdrojů, provázanost na
odbyt produkce.
Stávající uskupení svazků obcí, tak

jak jsou v kraji postaveny, ukazuje, že
„malé“ svazky obcí nedisponují dostatečným odborným a technickým
potenciálem schopným vytvořit velké
projekty, které umožní zásadním způsoben ovlivnit život na venkově. Je
nutné vytvořit profesionální struktury, které budou schopny za přijatelných podmínek zvládat velmi složité
úkoly související s přípravou a realizací projektů. Definovat současný stav
potřeb obcí, připravenost projektů,
provést spojení shodných a realizovatelných projektů.
Život na venkově má své půvaby
a úskalí. Je však zcela rozdílné žít na
vesnici v blízkosti velkých měst a na
vesnici, která je od měst vzdálena. Žít
na vesnici přes víkend, nebo si tam
zajet na kole a žít na vesnici každý den
24 hodin, to jsou dvě zcela odlišné
kategorie životního stylu.
V souvislosti se vstupem České
republiky do Evropské unie budou
vytvořeny nové podmínky pro rozvoj
a bude jen na obyvatelích venkova,
jakým způsobem dokáží na tyto podmínky reagovat. Je velmi potěšitelné,
že v Karlovarském kraji probíhá integrační proces mezi obcemi, který
vytváří velmi reálné podmínky pro
rozvoj venkova.
STANISLAV DUŠEK,
ZASTUPITEL ZA KSČM
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Sjednocování pečovatelských služeb v kraji
podpory. Není možné, aby byly trestány za
to, že se o své občany chtějí starat. Je těžké
rozdělit peníze podle nějakého klíče, protože pečovatelská služba je velmi individuální.
Nakonec jsme se rozhodli, že budeme
těmto obcím poskytovat roční příspěvek na
každého občana. Vycházet budeme z počtu
obyvatel podle údajů Českého statistického
úřadu k 1. lednu 2003,“ říká radní Volavková.
Finance, které zbyly na zřizovatelské
funkce pečovatelské služby, kraj vydělil
počtem obyvatel. Výsledná částka je 40
korun na obyvatele každé obce. Víc financí
kraj v současné době poskytnout nemůže.
„Od státu jsme dostali na zřizovatelské
funkce stejné množství peněz jako v předchozích létech. V této dotaci tak není
zohledněno ani zavedení nových platových
tříd, ani zvýšení DPH. Z krajského rozpočtu
proto musíme dát ještě 6 milionů na dorovnání mzdových nákladů a podle velmi hrubého odhadu minimálně 2 miliony na DPH.
Navíc je ještě 6 milionů z krajského rozpočtu jako dotace pro obce, které zajišťují zmiňovanou pečovatelskou službu,“ dodává
Ellen Volavková.
Pro nestátní neziskový sektor kraj uvolní
ze svého rozpočtu ještě dotaci 12 milionů
korun na poskytování sociálních služeb. 500
tisíc korun má kraj připraveno pro organizace, které se zabývají protidrogovou prevenHAD
cí.

Dokončení ze strany 1

„My jsme až do poloviny prosince loňského
roku nevěděli, jakým
způsobem budou sociální služby financovány. Po odsouhlasení
státního rozpočtu a poté, co náš finanční
Mgr. Ellen Volavková, odbor dostal informaci,
jakou částku kraj na
členka Rady Karlovarského kraje (ODS) tuto oblast získá, jsme
s lítostí konstatovali, že
dostaneme stejnou částku jako v roce 2002
a 2003 – tedy 195 milionů korun. Tato suma
už v předchozích létech naprosto nepokrývala náklady na zřizovatelské funkce, takže
jsme sestavovali krajský rozpočet tak, aby
byly beze zbytku zajištěny funkce ústavů
sociální péče,“ vysvětluje Ellen Volavková.
Ústavy sociální péče jsou domovem mentálně a tělesně postižených lidí, kteří jsou
odkázáni na poskytovanou péči. Proto kraj
jako jejich zřizovatel trval na tom, aby jejich
chod nebyl ohrožen.
„Zbytek financí ze státního rozpočtu jsme
dali Středisku pečovatelské služby v Karlových Varech a pro Okresní ústav sociálních
služeb Sokolov pro ty obce, které si zatím
nepřevzaly pečovatelskou službu. Pro obce,
které tuto službu převzaly nebo ji už řadu let
zajišťují, jsme hledali nějaký způsob finanční

Na rychlostní silnici zatím nejsou finance Peníze na obnovu venkova
Aby se stát dále nezadlužoval, nepřijala zatím vláda půjčku na stavbu měřit 132,8 kilometru a náklady na
rychlostní silnice R6 z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy. Ohroženo ni se odhadují na 23 miliard korun.
Podle předloňského slibu vlády by
tak je i letošní zahájení výstavby silničního průtahu Karlovými Vary.

Ředitel Státního fondu dopravní
infrastruktury Pavel Švagr ale 15.
ledna v Karlových Varech přislíbil,
že fond se do jara pokusí ve svém
rozpočtu najít alespoň tolik peněz,
aby bylo možné dlouho odkládanou stavbu zahájit.
„Jednoznačně je to stavba, která
má prioritu, a my budeme velmi
intenzivně analyzovat možnosti,
jak tuto stavbu zafinancovat,“ řekl.
Oprávněnost stesků na špatné silniční spojení s Prahou přiznal
Švagr hned po svém příjezdu do
krajského města. Na slavnostní
zahájení elektrifikace železnice
mezi Karlovými Vary a Kadaní
totiž dorazil o 20 minut později.
„Opět se ukázalo, jak důležitou silnice R6 opravdu je,“ omlouval se.

V Karlových Varech měla být
letos zahájena stavba části silnice
R6, a to silničního průtahu městem, jenž by měl významně odlehčit přetížené dopravě ve světoznámých lázních. Na zahájení stavby
za 2,5 miliardy korun ale nejsou
peníze, protože měla být financována z úvěru Evropské investiční
banky. Vláda jej ale nakonec nepřijala, protože by znamenal další
zadlužení České republiky. Na
dobudování čtyřproudé komunikace R6, jež vede z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy, závisí mimo
jiné i ekonomická budoucnost
kraje. Právě kvůli chybějícímu
dopravnímu spojení se do regionu
nedaří přilákat investory. Celá silnice R6 z Prahy do Chebu by měla

měla být dokončena do roku 2010.
Fond podle Pavla Švagra provede inventuru všech loni prováděných staveb. „U toho, co se nepodařilo splnit, musíme posoudit, zda
ty oprávněné nároky na financování trvají i v letošním roce. Až po
této bilanci jsme schopni říci, jaké
finanční prostředky jsme schopni
alokovat do staveb, které byly
předpokládány z úvěru Evropské
investiční banky,“ uvedl Švagr.
Karlovarský kraj letos získá ze
Státního fondu dopravní infrastruktury celkem 1,4 miliardy
korun. Z této částky nejvíc, téměř
700 milionů korun, spolyká elektrifikace trati Karlovy Vary - Kadaň.
Dalších 550 milionů je určeno pro
silniční obchvat Ostrova na KarloRED
varsku.

V Chodově bude víceleté gymnázium
V rámci projektu nazvaného Vyrovnání disproporce zejména přímých nákladů mezi oblast základního a
v nabídce víceletých gymnázií Karlovarského kraje středního školství, je nutný souhlas ministerstva
vznikne v Chodově víceleté gymnázium.
školství. I proto trvalo vyřízení žádosti déle, než kraj

„Rada odsouhlasila zřízení víceletého gymnázia
při Obchodní akademii v Chodově. Žádost byla odevzdána ministerstvu školství a výsledek je takový, že
mohu vyzvat žáky, aby se hlásili ke studiu na víceletém gymnáziu,“ říká náměstek hejtmana Petr Horký.
Ve školním roce 2004–5 bude otevřena jedna třída
primy. Vzhledem k tomu, že se jedná o přerozdělení

očekával.
„Jsem rád, že žáci v bývalém okresu Sokolov
budou mít lepší nabídku v oblasti studia na víceletých gymnáziích. Jsem velkým zastáncem tohoto
typu škol, protože pro nadané děti ve věku jedenácti
let nemáme jinou nabídku,“ uzavírá Petr Horký.
HAD

Letos poprvé bude Karlovarský kraj samostatně rozhodovat o rozdělení příspěvků ze státního Programu
rozvoje venkova, o kterém dosud rozhodovalo
ministerstvo pro místní rozvoj. K částce 9,2 milionu
korun od ministerstva přidal kraj ze svých prostředků dalších 6 milionů korun. Rozdělovat se tak bude
celkem 15,2 milionu korun.

„Z ministerstva pro místní rozvoj kraji do rozpočtu letos přechází částka 9,2 milionu korun.
Žádosti posílaly obce do konce září roku 2003 ještě
na ministerstvo do Prahy. V současnosti neznáme
počet žádostí ani objem prostředků, o který obce
žádají. Kraj bude respektovat pravidla daná ministerstvem. Rada kraje
doporučuje zastupitelstvu pravidla schválit,“ informuje vicehejtman
Jan Zborník.
Ke státním penězům chce kraj přidávat určitou částku ze svého
rozpočtu i v dalších letech. „Prostředky budou určeny především na
rozvoj obecní infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu, rekonstrukce
místních komunikací, veřejného osvětlení a podobně. Smlouvy na
rozdělení peněz budou uzavřeny do konce letošního dubna,“ dodává
RED
Jan Zborník.
Ing. Jan Zborník,
první náměstek
hejtmana (ODS)

Největší průmyslová zóna
Město Cheb 14. ledna definitivně dokončilo v lokalitě Dolní
Dvory výstavbu největší průmyslové zóny v Karlovarském kraji.
Výstavba dvaatřicetihektarového
průmyslového parku s kompletní infrastrukturou přišla zhruba
na 4 miliony eur, tedy přibližně
na 122 milionů korun. Polovinou
této částky přispěla Evropská
unie, o zbytek se podělil stát
a město Cheb. To navíc zaplatilo

projektovou dokumentaci a zejména 35 milionů korun za výkup
pozemků.
Podle hejtmana Josefa Pavla
význam chebské průmyslové
zóny jednoznačně překračuje
hranice města. „Tato průmyslová zóna je v našem kraji největší.
Jako taková má své místo na
všech významnějších prezentacích a ve všech publikacích
RED
kraje,“ říká hejtman.

Představujeme odbor Sociálních věcí
Na odboru sociálních věcí Krajského úřadu
pracuje pod vedením Mgr. Miroslavy Kurcové
celkem 18 úředníků. Odbor plní úkoly vyplývající ze samostatné i přenesené působnosti
kraje a je tvořen dvěma odděleními – oddělením sociálních věcí a oddělením sociálních
dávek.

Oddělení
sociálních
d á v e k ,
v jehož náplni činnosti je
výkon přenesené působnosti, jako druhoinstanční správní orgán řídí
a kontroluje výkon státní správy
v sociálním zabezpečení.
Na úseku dávek státní sociální podpory a dávek dle zákona
o sociální potřebnosti rozhoduje
v rámci odvolacího řízení
o odvoláních proti rozhodnutím
obecních úřadů obcí v kraji. Po
1. dubnu 2004, kdy rozhodování
o dávkách státní sociální podpory přejde z obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností na
úřady práce, bude rozhodovat
o odvolání proti rozhodnutím
úřadů práce.
Mgr. Miroslava
Kurcová,
vedoucí odboru
sociálních věcí

Dávky státní sociální podpory,
jejichž smyslem je obecně
pomoc rodinám s dětmi, tvoří
přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský
příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče,
porodné a pohřebné.
Dávky dle zákona o sociální
potřebnosti jsou poskytovány
občanovi v případě, kdy příjmy
jeho a s ním společně posuzovaných osob nepostačují k zabezpečení základních životních
potřeb, popř. zvýšených životních nákladů (např. z důvodu
dietního stravování nebo nepříznivého zdravotního stavu). Tyto
dávky se poskytují pouze v případě, že občan není z objektivních příčin schopen si svůj
nedostačující příjem zvýšit.

K dalším činnostem oddělení právní ochrany dětí, tzn. zpropatří rozhodování o prominutí středkování osvojení a svěření
podmínky trvalého pobytu pro dětí do pěstounské péče, vedení
nárok na dávky státní sociální pod- evidence dětí vhodných pro
pory, vyřizování stížností, oznáme- náhradní rodinnou péči a eviní a podnětů fyzických i právnic- dence žadatelů vhodných stát se
kých osob v oblasti dávek státní osvojiteli nebo pěstouny, poskysociální podpory a dávek dle záko- tování poradenství k sociálněna o sociální potřebnosti. V přípa- právní ochraně dětí a k výkonu
dě vedení soudního řízení proti pěstounské péče či rozhodování
rozhodnutí orgánu kraje v oblasti o pověření osob k poskytování
výplaty dávek státní sociální pod- sociálně-právní ochrany.
pory, připravuje oddělení potřebVe druhé instanci rozhoduje
né podklady.
oddělení
Oddělení Přehled poskytovatelů sociálních služeb v odvolana území Karlovarského kraje
sociálních
cím řízení
věcí naproti najdete na: www.kr-karlovarsky.cz o odvolání
tomu zajišťuproti rozje svou činností jak výkon pře- hodnutí obecních úřadů obcí
nesené, tak i samostatné působ- s rozšířenou působností na
nosti kraje.
úseku dávek pro těžce zdravotV přenesené působnosti ně postižené a staré občany.
oddělení řídí a kontroluje výkon Mezi tyto dávky patří např. přísstátní správy v sociálním zabez- pěvek na zakoupení či provoz
pečení a vykonává dozor nad motorového vozidla, jeho celkoposkytováním sociálních služeb vou opravu či zvláštní úpravu,
občany a organizacemi tak, aby příspěvek na individuální doprabyly poskytovány ve stanove- vu, příspěvek na úpravu bytu
ném rozsahu.
nebo na úhradu za užívání bezDalší velkou oblastí činnosti bariérového bytu či garáže
oddělení je zajišťování sociálně- a další dávky.

www.kr-karlovarsky.cz

Koordinátor romských poradců a pracovník pro integraci
cizinců tvoří další oblast činnosti oddělení sociálních věcí.
Vedle těchto činnosti vykonává kraj prostřednictvím oddělení sociálních věcí svou samostatnou působnost, a to zejména
v oblasti zřizování zařízení sociální péče, tedy domovů důchodců, domovů – penzionů pro
důchodce či ústavů sociální
péče pro mentálně postižené.
Takových zařízení existuje
v Karlovarském kraji 20, jejich
celková kapacita přesahuje 1700
lůžek. Vedle těchto zařízení zřizuje kraj i středisko pečovatelské služby, rodinné poradny,
azylový dům, dům na půli cesty
a zařízení pro výkon pěstounské
péče.
Činnost pracovníka prevence
kriminality a protidrogové prevence (zaměřené především na
poradenství v rodinách, školách
a mezi ohroženými skupinami
obyvatel) je další z řady oblastí
výkonu samostatné působnosti
v rámci tohoto oddělení.
pokračování příště

Z jednání
krajské Rady
a Zastupitelstva
Složení Zastupitelstva
ODS
16 křesel
KSČM
12 křesel
Koalice
9 křesel
ČSSD
8 křesel
ODS
ČSSD

Složení Rady
7 křesel
2 křesla

Program 1. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje,
které se konalo dne 5. února 2004
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
k datu 5.2.2004
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 5.2.2004
3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a jeho
náměstků
4. Zprávy výborů Zastupitelstva
Karlovarského kraje
5. Návrh rozpočtu Karlovarského
kraje na rok 2004
6. Záměr Karlovarského kraje uzavřít úvěrovou smlouvu na zajištění financování I. etapy oprav
a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy
v Karlovarském kraji
7. Prominutí pohledávky - příspěvková organizace Střední odborné
učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary
8. Změna zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje
9. Program obnovy venkova v roce
2004 – návrh pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu ORR
10. Návrh smlouvy o spolupráci
(vzniku Kooperačního svazu
EgroNet)
11. Informace o stavu vzniku
s.r.o. z nemocnic zřizovaných
Karlovarským krajem
12. Darování zásob Nemocnici Karlovy Vary spol. s r.o., Nemocnici
Cheb spol. s r.o., Nemocnici
Sokolov spol. s r.o.
13. Darování drobného majetku
a majetku v operativní evidenci
Nemocnici Karlovy Vary, spol.
s r. o., Nemocnici Cheb, spol.
s r. o., Nemocnici Sokolov, spol.
s r. o.
14. Schválení příspěvků z rozpočtu
Karlovarského kraje v oblasti
kultury
15. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Krajského muzea Cheb
16. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově
17. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově
18. Zabezpečení pečovatelské služby v obcích Karlovarského kraje
v roce 2004
19. Prodej nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje –
p.p.č. 592 v k.ú. Drahovice,
v obci Karlovy Vary v souvislosti s budoucí výstavbou dvou
bytových domů o 20 bytových
jednotkách na předmětném
pozemku s jejich využitím pro
potřeby zaměstnanců Nemocnice Karlovy Vary
20. Bezúplatný převod nemovitosti
v majetku Karlovarského kraje
v k.ú. Loket a zároveň bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje v k.ú.
Loket a Chranišov
21. Bezúplatný převod nemovitostí
v majetku Karlovarského kraje –
pozemkové parcely č. 108
a č. 118 v k.ú. Nová Víska u Ostrova
22. Bezúplatný převod nemovitostí
v majetku Karlovarského kraje –
p.p.č. 2038/11 a 2063/14 v k.ú.
Vysoká u Staré Vody
23. Bezúplatný převod nemovitosti
v majetku Karlovarského kraje –
p.p.č. 1385 v k.ú. Bernov
24. Prodej nemovitosti v majetku
Karlovarského
kraje
–
st.p.č. 7256 v k.ú. Cheb
25. Informace z provedené finanční
kontroly u příspěvkové organizace Záchranná a dopravní služba Karlovy Vary, Závodní 205,
Karlovy Vary
26. Různé
a) Fond budoucnosti (EU) - rozpočet
- návrh potřeb - tisková oprava
b) Veřejný dopis poslancům parlamentu, krajským a obecním zastupitelům a veřejnosti v Čechách, na
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Představujeme města a obce v kraji - Cheb

Dobová fotografie náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
Tentokrát Vám představíme Cheb – město v srdci Evropy, které se může pochlubit
bohatou historií sahající až do 9. století. Patří tak k nejstarším městům České republiky s dochovanými významnými památkami, především hradem, historickým centrem s pověstným Špalíčkem, kláštery, kostely a celou řadou dalších pamětihodností.

Cheb, který měl na počátku letošního
roku 31 161 trvale hlášených obyvatel, leží
nedaleko státních hranic ČR se SRN.
Jedná se o typické pohraniční město
výborně napojené - díky silniční síti
a železnici - na Sokolovsko (Karlovarsko
a dále), Mariánskolázeňsko (Plzeňsko
a dále) a sousední regiony v Německu.
Po roce 1989 došlo k výraznému poklesu zaměstnanců v zemědělství a průmyslu, velký rozvoj naopak zaznamenal sektor
služeb, což ovšem souvisí s blízkostí hranic se SRN. Hosté z Německa hojně navštěvují chebský Dragoun v areálu bývalých kasáren - největší tržnici ve střední
Evropě, kterou dnes provozuje na základě
smlouvy s městem společnost vietnamských podnikatelů Lanzaro. Součástí areálu je i bezcelní zóna. Nedávno dokončený
průmyslový park v chebských Dolních

Dvorech, který zahrnuje technickou infrastrukturu na území o rozloze 32 hektarů,
se ve spolupráci s příslušnými orgány státní a místní správy začíná uvádět do provozu. Nyní probíhá ´fáze dvě´ - samotné obsazování průmyslové zóny. Na radnici se již
uskutečnila první schůzka hodnotícího
týmu, jehož úkolem je posuzování nabídek
investorů.

Doprava
V oblasti dopravní obslužnosti Cheb
nijak nevybočuje ze standardu, na jaký
jsou lidé u města podobné velikosti zvyklí.
Občané mohou využívat jak vlakových,
tak i autobusových spojů.
„Samozřejmě lidé byli zvyklí na častější
spoje, ale řekl bych, že dopravní obslužnost i její ceny jsou dobré. Samozřejmě je

V Chebu je několik desítek tělovýchovco zlepšovat, například stav silnic, ale vše je nabídku u zájemců o studium na chebných jednot a sportovních klubů, v nejvyšzávislé na financích,“ říká starosta Chebu ském víceletém gymnáziu.
ší republikové soutěži působí házená žen.
Jan Svoboda. Městskou hromadnou dopraVe městě je k dispozici krytý plavecký
vu zajišťuje soukromá společnost.
Kultura
bazén a nově i krytý zimní stadion, v okolí
Není mnoho měst v Čechách, která mají se nacházejí dvě přehradní nádrže – SkalZdravotnictví
stálou divadelní scénu. V Chebu působí ka a Jesenice. Na podpoře turistického
Zdravotnických zařízení je v Chebu profesionální soubor od roku 1961. Tradi- ruchu se město podílí i za pomoci přesdostatek. V posledních měsících sice pro- ci tu už má Přehlídka divadla jednoho hraniční spolupráce. Budují se cyklotrasy,
bíhaly diskuse o budoucnosti nemocnice, herce, kvůli které se její aktéři, příznivci podporují nové a nové kulturní a spoleta ale funguje dál a poskytuje pacientům a hosté sjíždějí do Chebu vždy ob rok. čenské akce, jež lákají diváky i do neznáslužby, na které byli zvyklí.
Obdobně Cheb láká účastníky pravidel- mých zákoutí starého Chebu. Na rok 2006
„Nemocnice existuje jako nová obchod- ných mezinárodních festivalů dechových připravuje Cheb s bavorským Marktrední společnost, kterou založil Karlovarský hudeb mladých FIJO, stejně jako meziná- witz realizaci ojedinělého projektu - Krajinkraj. My souhlasíme s ekonomizací všech rodních jazzových festivalů Jazz Jam Cheb nou výstavu bez hranic. Projekt, který ožitří krajských nemocnic a s přesuny lůžek a celé řady dalších akcí. Magnetem pro vuje zanedbané části měst, zpravidla
akutní péče tak, aby byla využívána opti- návštěvníky od nás i zahraničí je krajské kolem řek, má v Německu dlouholetou
málně,“ říká starosta Svoboda.
muzeum, velkou návštěvností se může tradici.
Určitý problém pociťuje město v oblasti
poskytování lékárenských pohotovostí.
Jejich provozovatelé se podle starosty neuměli dohodnout na systému služeb.
Funguje i lékařská služba první pomoci,
i když už ne v takovém rozsahu, na jaký
byli obyvatelé Chebu zvyklí.

Školství
Ve městě je šest mateřských a sedm
základních škol, speciální škola, základní
umělecká škola, jesle a stacionář pro děti
s vadami zraku, dvě gymnázia, zdravotnická škola, střední integrovaná zemědělskomanažerská škola, střední odborná škola,
odborné učiliště řemesel a ekonomická
fakulta Západočeské univerzity Plzeň.
„Na školství můžeme být pyšní. Máme
dostatek škol i žáků a navíc máme jedno
z nejkvalitnějších vybavení k těmto školám. Jsou to především hřiště, atletické
dráhy a tělocvičny, které slouží i veřejnosti,“ vyjadřuje spokojenost v této oblasti starosta Chebu Jan Svoboda.
O rušení základních škol město zatím
neuvažuje. Naopak poptávka převyšuje

Návštěva z Mongolského churalu
ník Velkého lidového churalu
Mongolska N. Luvsanjav.
„Tato delegace projevila zájem
o návštěvu sídelního města Karlovarského kraje a mimo jiné i o
návštěvu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Do Karlových
Varů delegace z Mongolska zavítala 20. ledna v doprovodu Ing.
Petra Kynštetra, vedoucího kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Mongolci se
zajímali o fungování všech orgánů státní správy. Vzhledem
k těmto skutečnostem je přijal
ředitel krajského úřadu Roman
Rokůsek, který s nimi krátce
pohovořil na toto téma,“ inforVe dnech 18. - 25. ledna 2004 delegace pracovníků správy slu- muje tiskový mluvčí Karlovarnavštívila Poslaneckou sněmo- žeb pro ústřední orgány Mongol- ského kraje Tomáš Svoboda.
RED
vnu Parlamentu ČR tříčlenná ska, kterou vedl generální tajem-

Zrekonstruovaná zahrada Františkánského kláštera, která bylo 40 let veřejnosti uzavřena.
V provozu je od roku 2002.

pochlubit nově opravené velké kino, malé
Cheb udržuje již přes 30 let partnerské
kino, mnohé galerie, včetně soukromých, kontakty s ruským Nižním Tagilem, od
a knihovna.
roku 1989 je jeho partnerským
městem holandský Rheden a čerstvě, od
minulého měsíce, také bavorský Hof.
Sport a volný čas
HAD

Operační program Průmysl a podnikání
Sektorový operační program Průmysl a podnikání a využívání obnovitelných zdrojů
2004-6 je jedním z celkem pěti programů, které se energie.
budou realizovat v rámci pomoci Evropské unie
„Třetí priorita je vlastně techČeské republice.
nickou pomocí při realizování

„Tento
program byl
zpracováván
na ministerstvu průmysIng. Jiří Behenský, lu a obchodu
náměstek hejtmana od
dubna
(ČSSD)
loňského roku. A v prosinci loňského roku vedoucí komise oznámil, že vyjednávání o textu
operačního programu je ukončeno
a po vstupu České republiky do
EU bude předložen k formálnímu
odsouhlasení Evropské komisi,“
říká náměstek hejtmana Jiří
Behenský.

Karlovarský kraj hodlá využít evropskou šanci
Karlovarský kraj je v mnoha ohledech méně zanedbanou částí regionu soudržnosti Severozápad, který tvoří společně s Ústeckým krajem. Problémy i obavy související se vstupem do Evropské unie by
však vydaly na dlouhý seznam, míní představitelé kraje. Upozornili například na malý zájem investorů, špatnou dopravní infrastrukturu a nízkou vzdělanost obyvatel. Při řešení problémů hodlají využít evropské prostředky v maximální možné míře.

Podle šetření ministerstva pro
místní rozvoj existuje v kraji
v rámci všech operačních programů zatím 197 projektových záměrů
v celkové hodnotě 9,6 miliardy
korun. Jen v rámci Společného
regionálního operačního programu
(SROP) má přitom kraj šanci uskutečnit projekty asi za 1,272 miliardy
korun. Objem projektů, které bude
možné v kraji realizovat v rámci
zbývajících čtyř sektorových operačních programů, ještě není definitivně vyčíslen.
Karlovarský kraj tvoří společně
s Ústeckým krajem region soudržnosti NUTS 2 Severozápad, který
v tvorbě HDP na jednoho obyvatele byl v roce 2001 se 79 procenty
celostátního průměru nejslabší
z celé ČR a nedosahoval dokonce
ani poloviny průměru EU (48 procent). Samotný Karlovarský kraj
pak ve stejném roce v tvorbě HDP
na jednoho obyvatele měl ještě
zhruba o jedno procento horší
výsledky.
Ekonomiku kraje negativně

ovlivňuje velký podíl utlumovaného
těžebního průmyslu, nedostatek
startovního kapitálu pro rozvoj
jiných odvětví a dosud malý zájem
investorů. Ti se do kraje nehrnou
mimo jiné kvůli špatné dopravní
infrastruktuře - chybí zejména
rychlé silniční spojení s vnitrozemím a Prahou i napojení na evropskou dálniční síť.
Rozvoj kraje limituje také nízká
vzdělanost obyvatel a poměrně
vysoká nezaměstnanost, ale
i absence pracovišť výzkumu
a vývoje. Tento stav může ještě
zhoršit odliv odborníků do zahraničí. V neposlední řadě se kraj musí
vyrovnávat s následky dlouhodobé
devastace velké části svého území
těžbou zejména hnědého uhlí.
Na druhou stranu kraj disponuje
silným potenciálem pro další rozvoj
zejména malého a středního podnikání a cestovního ruchu. K tomu jej
kvalifikuje zejména značné přírodní
bohatství včetně léčivých pramenů,
staletá tradice lázeňského lékařství,
velký počet památek, zlepšující se

stav životního prostředí a rozšiřující se možnosti pro zimní i letní
turistiku. Zúročit by kraj po vstupu
do EU měl svou výhodnou polohu
i dlouhodobé zkušenosti z široce
rozvinuté přeshraniční spolupráce
včetně čerpání pomoci z předstrukturálních fondů.
Z té se kraji podařilo vytěžit stovky milionů korun. S přispěním
evropského programu Phare bylo
mimo jiné zmodernizováno vlakové nádraží v Chebu, obnoveno karlovarské divadlo, státní zámek
v Kynžvartu či historické centrum
Lokte včetně gotického hradu, ale
také opravena kanalizace v Mariánských Lázních či postaven silniční
obchvat Aše. „Počet žádostí vysoce
převyšoval možnosti. Doufáme, že
se připravené projekty podaří uspokojit ze strukturálních fondů,“ říká
vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje Jaromír Musil.
V letech 2004 až 2006 by se jen
v rámci Společného regionálního
operačního programu mohly na
území kraje realizovat projekty
v hodnotě 1,272 miliardy korun.
„Bude ale záležet hlavně na schopnostech jednotlivých subjektů, zda
dokáží připravit kvalitní projekty,“
upozorňuje Musil. Polovina částky
by do kraje mohla plynout ze strukturálních fondů EU, čtvrtina ze stát-

ního rozpočtu. O zbývajících asi
307 milionů korun se budou muset
podělit kraj, obce a žadatelé.
Kraj už před rokem zřídil Fond
budoucnosti, určený právě na spolufinancování projektů, do něhož
převádí ušetřené peníze z krajského rozpočtu. Na spoluúčast by kraji
mělo stačit 85 milionů korun,
z toho 79 milionů už ve fondu shromáždil. Bez pomoci nezůstanou ani
obce. Pro ně kraj vytvořil loni nový
dotační titul, z něhož budou moci
obce čerpat peníze právě na přípravu projektů. Kraj také vytvořil databázi odborných firem, které se
v regionu zabývají zpracováním
projektů a příslušných žádostí
o podporu.
Odbornou pomoc najdou všichni
žadatelé na krajském úřadu.
„V současné době všichni pracovníci sekretariátu Regionální rady
a většina úředníků odboru regionálního rozvoje procházejí školením k problematice strukturálních
fondů,“ informuje vedoucí sekretariátu Josef Švajgl a dodává: „Kromě
SROP není žádný jiný dokument
doposud schválen, z čehož vyplývá,
že nejsou k dispozici definitivní
verze programů, příruček a dalších
souvisejících dokumentů. Hlavní
nápor školení a práce tak teprve
přijde.“

www.kr-karlovarsky.cz
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Operační program bude hrazen
z Evropského fondu regionálního
rozvoje a má tři priority. Ty budou
muset projekty přihlášené do operačního programu splnit, aby
měly šanci získat z unie dotaci.
„Stěžejní prioritou operačního
programu je rozvoj podnikatelského prostředí,“ vysvětluje náměstek Behenský.
Druhou prioritou je rozvoj konkurenceschopnosti podniků. Ta
je rozdělena na tři části - zakládání a rozvoj malých a středních
podniků, podporu inovací výrobků, technologií a služeb a snižování energetické náročnosti

dvou předchozích priorit. Celý
operační program Průmysl a podnikání je pomoc významná, protože na dobu jeho trvání, tedy pro
roky 2004-6, je vyčleněno celkem
348 milonů EUR pro celou Českou republiku. Tato částka je rozdělena na jednotlivé priority v
poměru 174, 160 a 14 milionů
EUR,“ vysvětluje Jiří Behenský.
Ne všechny tyto prostředky ale
budou z peněz EU. Například
u první priority je počítáno se spolufinancováním z naší strany ve
výši 43 milionů EUR. Ty půjdou
do operačního programu ze státHAD
ního rozpočtu.

REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SDRUŽENÍ KARLOVY VARY VYHLAŠUJE
4. ROČNÍK SOUTĚŽE „STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE“
Po úspěšných třech ročnících soutěže a přehlídky „Stavby Karlovarského kraje“ se opět bude konat
doprovodná akce výstavy FOR
ARCH Karlovy Vary a letos
nově i výstavy „Bydlení,
volný čas, životní styl“.
V letošním roce bude
možné do soutěže
„Stavby Karlovarského kraje“, která se koná
pod záštitou hejtmana
Karlovarského kraje, opět
přihlásit nejen realizace staveb, ale i projekty a architektonické
studie. Přehlídka bude opět rozdělena na dvě části - PROJEKTY
a REALIZACE.
V průběhu loňského ročníku jsme
zjistili, že rozdělení na CO SE BUDE
STAVĚT a CO SE POSTAVILO zvyšuje sledovanost přehlídky a zájem
návštěvníků.
Do 4. ročníku soutěže je možné přihlásit:

z stavby

a projekty z území celého
Karlovarského kraje
z stavba musí být zkolaudována
a uvedena do provozu v období
1. 1. 2003 - 30. 4. 2004
z projekt stavby musí být
z období 1. 1. 1999 30. 4. 2004
z přihlašovatelem stavby může být účastník
výstavby - investor,
architekt, projektant,
zhotovitel.
Uzávěrka přihlášek je 15. 3.
2003.
Podrobné podmínky soutěže jsou
zveřejněny na: http://skk.rsskv.cz
Na této adrese je možno si prohlédnout všech 91 staveb za uplynulé
3 ročníky soutěže SKK.
Nejlepší stavby a projekty bude hodnotit odborná porota; veřejnost každý občan - bude mít možnost se
od 1.6.2004 vyjádřit k prezentovaným stavbám na internetu.
RED
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Národní památkový ústav v Lokti Městské památkové zóny
Zkrácení doby na vyjádření památkářů, ale i lepší dohled nad
památkami v Karlovarském
kraji by mělo umožnit nové
pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), které
bylo 16. ledna otevřeno v Lokti.

Majitelé památkově chráněných domů z Karlovarského
kraje už nemusí shánět povolení na
opravy a přestavby v Plzni. Pobočka NPÚ v Lokti sídlí
ve zrekonstruované budově v centru města u Černé
věže. Zatím v ní pracuje pět odborníků, kteří žádosti
vyřizují. „Chtěl bych odstranit to, na co si lidé v Karlovarském kraji nejvíce stěžují. A to je zdlouhavé vyřizování závazných stanovisek. Dosud se schvalovala
v Plzni a časově se to nestíhalo. Teď jsme v místě
a měli bychom dodržet lhůtu 20 pracovních dnů,“
klade si za cíl šéf loketské pobočky René Adámek.
Do dvou let by se odloučené pracoviště v Lokti
mělo zcela osamostatnit a mělo by zaměstnávat zhruba 35 lidí. V Karlovarském kraji existuje asi pět tisíc
evidovaných památkových objektů. Loketský ústav
časem převezme i správu hradů a zámků. Oprava
objektu, v němž úřad sídlí, přišla na 5 milionů korun.
Další milion korun stálo vybavení pracoviště.
Nové loketské památkářské centrum je prvním

Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace
městských památkových rezervací a zón 27. ledna 2004 s konečnou platností odsouhlasila rozdělení prostředků, které na tento program ministerstvo vyčlenilo.

„Osobně jsem přesvědčen
o tom, že Karlovarský kraj dopadl
relativně dobře. V době hledání
úsporných opatření náš kraj dostal
na regeneraci městských památkových rezervací a zón stejné prostředky, jako v loňském roce, tedy
zhruba 10,5 milionu korun,“ říká
Při slavnostním otevření pobočky NPÚ provedl její šéf
náměstek hejtmana a člen ústředRené Adámek (vlevo) hejtmana Josefa Pavla (uproní komise Jiří Behenský.
střed) a jeho náměstka Jiřího Behenského.
Karlovarský kraj bude jednat
s obcemi, na jejichž území se
komplexně vybaveným detašovaným pracovištěm památkové zóny nacházejí, o rozNPÚ v celé ČR. Výběr Lokte má podle památkářů
své historické opodstatnění. Loket sám je nejen symbolem památek, ale zároveň je i srdcem Karlovarského kraje. Postupně by vlastní památkový ústav
Památky Karlovarského kraje
měl mít každý z nových českých krajů.
Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla v bájích a pověstech je název
zřízení pobočky přímo v kraji zlepší spolupráci kraje zbrusu nové barevné publikace,
a památkářů.
kterou nechal zhoOdborné i technické zázemí bude loketské poboč- tivit a vydat Krajce zatím poskytovat plzeňský památkový ústav. RED ský úřad Karlo-

„Rada Karlovarského
kraje
na
návrh výběroJan Samec,
vé
komise
ředitel Krajské galerie potvrdila oba
Karlovy Vary
stávající ředitele v jejich
funkcích. V Krajské galerii Karlovy
Vary se ale ředitel do výběrového
řízení nepřihlásil. Z něj tak vzešel

nový ředitel, známý karlovarský
výtvarník Jan Samec,“ říká náměstek hejtmana pro oblast kultury Jiří
Behenský.
Jan Samec se v kulturních kruzích pohybuje dlouho a je aktivním
členem Unie výtvarných umělců.
„V jeho osobě je záruka, že krajská galerie bude pokračovat v kvalitní práci. Doufám, že se pod jeho
vedením zvýší návštěvnost galerie.

HAD

Vyšly pověsti regionu

Krajská galerie má nového ředitele
Karlovarský kraj jako nový zřizovatel galerií vyhlásil výběrová řízení na ředitele těchto organizací.
V Galerii výtvarného umění a Galerii fotografie G4
v Chebu zůstali jejich současní ředitelé.

dělení prostředků z ministerstva.
Definitivní verzi rozdělení státních
peněz musí schválit Rada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje, protože se ve většině případů jedná
o částky vyšší než 200 tisíc korun.
„Největší předpoklady pro zisk
části dotace má městská památková rezervace Loket, kde předpokládáme dotaci ve výši 3,3 milionu
korun,“ dodává náměstek Behenský.

To vždy záleží na osobnosti šéfa,
a jak jsem nového pana ředitele
poznal, věřím, že se mu to podaří.
Navíc pracovní kolektiv galerie je
velmi erudovaný, takže očekávám,
že pod novým vedením se vypne
k ještě lepším výkonům. Pan ředitel Samec při výběrovém řízení
předložil nejlepší koncepci své
práce, on je odborník, na jehož kvality spoléháme,“ dodává Jiří Behenský.
Nový ředitel Krajské galerie Karlovy Vary se ujal své funkce
1. února 2004.
HAD

varského kraje.
Kniha obsahuje
celkem dvacet tři
bájí a pověstí,
vztahujících
se
k jednotlivým historicky zajímavým
místům kraje. Přiložena je i mapka.

„Kniha vyšla
v nákladu 5 100
výtisků. Publikace
vznikla ve spolupráci pracovníků odboru kultury,
památkové
péče,
lázeňství
a cestovního ruchu Krajského
úřadu s karlovarských historikem
Stanislavem Burachovičem, karlo-

cích, který má dlouholetou tradici. Nesmím zapomenout na podporu Závodu
míru 2004, který bude letos koncipován ke vstupu České republiky do
Evropské unie. Konec předposlední
a začátek poslední etapy bude v Karlových Varech,“ říká náměstek Horký.
Na menší sportovní akce rozdělí kraj
1,1 milionu korun. Na letošní rok se
sešlo s žádostí o dotaci 135 projektů.
Tyto akce mají šanci získat maximálně
50 tisíc korun.
„Musím říct, že i menší akce považujeme za důležité. Mnohdy stačí organizátorům několik tisíc korun a dokáží
uspořádat sportovní setkání, které navštíví velký počet lidí, a takovéto akce jsou
pro kraj významné,“ dodává Petr Horký.
Rozdělení těchto grantů bylo provedeno 12. února a na internetových
stránkách Karlovarského kraje
(www.kr-karlovarsky.cz) bude zveřejněno jejich konkrétní rozdělení. HAD

Knihovna obnovila čítárnu
Opravenou čítárnu otevřela 19. ledna Krajská knihovna v Karlových Varech. Generální rekonstrukce trvala 3 měsíce a stála více
než 700.000 korun. Většinu oprav zaplatila
karlovarská radnice, nábytek a další zařízení financoval Krajský úřad Karlovarského
kraje. Pro zájemce je otevřena denně
kromě neděle. Do knihovny v centru lázní
si její návštěvníci už dávno zvykli chodit i za

kulturními pořady, výstavami, přednáškami či kurzy. Dvaapadesát pracovníků knihovny každoročně připraví pro veřejnost
desítky takových akcí. Loni knihovna hospodařila s rozpočtem 18,3 milionu korun,
z toho 9,8 milionu korun získala z rozpočtu
svého zřizovatele Karlovarského kraje.
Letos by se příspěvek zejména z krajského
rozpočtu měl zvýšit.
RED

Byl skutečně Albrecht
z Valdštejna tak mimořádnou
osobností, že ještě po 370
letech se o něho zajímáme?
Letos 25. února 2004 uplyne
370 let, kdy byl v Chebu zavražděn spolu se svými důstojníky.
Možná bychom toto výročí přešli, ale již na sklonku minulého
roku se ohlásili novináři, televize, rozhlas, zahraniční žurnalisté. Muzeum z Výmaru.
Rakouští kolegové. Převážně
stejné téma: Albrecht z Valdštejna. Výstavy, publikace.
V domě na chebském náměstí,
kde se vražda ve večerních
hodinách 25. února 1634 stala,
dnes sídlí Krajské muzeum
Cheb. Tento skutek už navždy
spojil Cheb s Valdštejnem. Prozíraví Chebané této události
začali využívat už nedlouho po
Valdštejnově zavraždění. Městská rada myšlenku začala podporovat a vycházela tomuto
zájmu vstříc. Již v roce 1736
objednává pro doložení události u místního malíře Johanna
Maximiliána Hofreutera zobrazení zavraždění Albrechta
z Valdštejna a jeho důstojníků
v Chebu. Popularita stoupla
poté, co Cheb navštívil Friedrich Schiller, aby na místě čer-

pal látku pro svoje drama.
Muzeum, které bylo v domě
krvavé události v roce 1873
umístěno, mělo v době svého
vzniku pouze čtyři předměty
upomínající na Valdštejna.
Přesto bylo později nazýváno
Valdštejnovo muzeum. Od 90.
let 19. století byly valdštejnské
památky sbírány cílevědomě.
V dnešním Krajském muzeu
Cheb patří valdštejnské památky k nejvzácnějším fondům,
muzeum jich vlastní 210 kusů.
V převážné většině jsou vystaveny ve stálé expozici. V roce
1998 byla veřejnosti zpřístupněna Valdštejnská obrazárna.
Již několik let muzeum plánuje
otevření Valdštejnova pokoje,
v němž byl zavražděn. Bohužel
scénické ztvárnění zavraždění
se z důvodu nedostatku finančních prostředků stále odkládá.
V loňském roce u příležitosti
uvedení Schillerova dramatu
v divadle v Hofu se muzeum
prezentovalo výstavou Valdštejn a Cheb. Společně s místy,
kde Valdštejn působil, se muzeum zapojilo do propagační
akce Po stopách Albrechta
z Valdštejna. Návštěvníci obdrží turistickou brožurku, kde se
dozvědí, která místa spjatá
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s Valdštejnem mohou navštívit,
jako např. Jičín, Prahu, Frýdlant
nebo jeho rodné Heřmanice.
Zveme všechny, kteří si chtějí oživit historické znalosti
nebo připomenout třicetiletou
válku a hlavně císařského vojevůdce Albrechta z Valdštejna.
V muzeu uvidíte Valdštejnovy
boty, límec, kord, slavnostní
sedla, jeho milovaného koně,
celou řadu portrétů , ale i obávanou partyzánu, kterou byl
probodnut. Dozvíte se více
o osudu vojevůdce, který je
dodneška předlohou k literárnímu zpracování. Před čtyřmi
lety uvedlo Vinohradské divadlo divadelní hru Valdštejnova
smrt autora Jiřího Gruši. Téma
není dodnes vědecky uzavřené
a je stále předmětem vědeckého zkoumání. Cheb je jedním
z míst, která se řadí na přední
místo vědeckého zájmu badatelů pro množství autentických
předmětů, které systematicky
shromažďuje, ošetřuje a prezentuje. Muzeum tak pokračuje v udržování valdštejnské tradice a snaží se utvářet skutečně objektivní obraz spojení
Chebu s Valdštejnem.
PhDr. EVA DITTERTOVÁ,
ŘEDITELKA KRAJSKÉHO MUZEA CHEB

Program výstav Muzea Karlovy Vary a jeho poboček
KRAJSKÉ MUZEUM KARLOVY VARY tí v obrazech W. Gauseho;

Od 27.2. do 25.4.2004, vernisáž ve čtvrtek děti, studenti, důchodci 10,- rodina 30,26.2. v 17.00
Otevřeno od středy do neděle: 8.30-12 a 1316.30, telefon 353 925 702, vstupné: dospělí MUZEUM V HORNÍ BLATNÉ
Bezručova 127
20,-děti, studenti, důchodci 10,- rodina 30,Stálá expozice:
Těžba cínu v západním Krušnohoří, dějiny
KRÁLOVSKÁ MINCOVNA V JÁCHYMOVĚ Hornoblatenska
Otevřeno: lichý týden stř.-pá 9.30-15.00,
Hornické nám. 37
sudý týden stř.-pá 14.00-18.00, so ,ne - 9.00
Stálá expozice:
Jáchymovské epištoly - historie dolování -12 a 14.00-17.00, telefon: 353 892 046,
a mincovnictví; Jáchymovské peklo - historie vstupné: dospělí 10,- děti, studenti, důchodci 5,- rodina 20,koncentračních táborů 50. let 20. století; ObraMUZEUM V NEJDKU
zy krušnohorského malíře Gustava Zindela
nám. Karla IV. 238
Stálá výstava:
MUZEUM ŽLUTICE
Stálá expozice:
TRADICE A ZVYKY KRUŠNOHOŘÍ
Velké náměstí 1
Dějiny města a národopis kraje
Sváteční ženské lidové kroje bývalého Loket- Stálá expozice:
Od 19.1. do 22.2. Muzeum v Nejdku z tech- ska, kroj žlutický, předměty do domácnosti, Dějiny Žluticka; Hrdelní právo v minulosti
MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
nických důvodů uzavřeno
šperky, dílna přadleny a paličkářky, kresby Otevřeno od května do konce září; otevřeno 9
Výstavy:
Antona Drumma a fotografie Josefa Hofmanna. -12 a 13-17 , telefon 353 395 357, vstupné:
Lázeňská 3, Karlovy Vary
LIŠEJNÍKY KOLEM NÁS
Otevřeno od středy do neděle: 9-12 a 13-17, dospělí 20,- děti, studenti, důchodci 10,Stálá expozice:
Atmosféra Karlových Varů na přelomu stole- Přírodovědná výstava
telefon: 353 811 695, vstupné: dospělí 20,- rodina 30,únor - březen 2004
Nová Louka 23, Karlovy Vary
Stálá expozice :
Archeologie Karlovarska, příroda Karlovarska, historie Karlových Varů, karlovarské
lázeňství, umělecká řemesla na Karlovarsku,
sklo, porcelán.
Výstavy:
ZNAKY MĚST A RODŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
Od 12. 2. do 4. 4. 2004, vernisáž ve středu
11. 2. v 17.00
Otevřeno od středy do neděle: 9-12 a 13-17
telefon: 353 226 252, vstupné: stálá expozice dospělí 30,- děti, studenti, důchodci 15,- rodina 55,- výstava - dospělí 20,- děti 10,-

Od 2. 2. do 29. 2.Muzeum Zlatý klíč z technických důvodů uzavřeno
Výstavy:
DIVADELNÍ PLAKÁT
Od 4. 3. do 25. 4. 2004, vernisáž ve středu
3. 3. v 17.00
Otevřeno od středy do neděle: 9- 2 a 13-17 ,
telefon: 353 223 888, vstupné: dospělí 20,děti, studenti, důchodci 10,- rodina 25,přednáška 20,-

www.kr-karlovarsky.cz


Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St - 800 - 1700
Út, Čt - 800 - 1500, Pá 800 - 1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


zástupce ředitele Krajského úřadu
vedoucí odboru legislativního a právního
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz


varským archeologem Jiřím Klsávedoucí odboru kancelář hejtmana
kem, galeristkou Zdenou ČepeláIng. Werner Hauptmann
kovou a dalšími významnými
tel.: 353 502 117
osobnostmi našeho regionu,“ říká werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz

náměstek hejtmana Jiří Behenský. vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
Textovou část
tel.: 353 502 126
knihy doplnil fotomiroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
grafiemi Stanislav

Wieser,
další
vedoucí odboru krizového řízení
snímky
byly
Ing. Bohuslav Vachuda
poskytnuty
tel.: 353 502 190
z archivu Karlo- bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz
varského kraje.

„Publikaci
vedoucí odboru kontroly
nabídneme infoIng. Zdeněk Brázda
centrům v kraji za
tel.: 353 502 215
25 korun. Info- zdenek.brazda@kr-karlovarsky.cz
centra je pak se

svou přirážkou budou prodávat
vedoucí ekonomického odboru
zájemcům. Krajský úřad na tom
Ing. Olga Jurištová
tedy nic nevydělá,“ doplňuje
tel.: 353 502 266
Behenský.
olga.juristova@kr-karlovarsky.cz

Sportovní granty na rok 2004 Albrecht z Valdštejna a dnešek
Stejně jako v minulých dvou létech
rozdělí Karlovarský kraj finanční prostředky na granty v oblasti sportu. Ty
jsou opět rozděleny na dvě části.
„První částí jsou akce nadkrajského
až mezinárodního významu a budeme
na ně dávat granty ve výši 100 až 150
tisíc korun na jednotlivou akci. Celkem
máme připraveno 1,5 milionu korun,“
říká náměstek hejtmana Petr Horký.
Kraj tak opět podpoří vyhlášení nejlepšího českého hokejisty v anketě
Zlatá hokejka 2004, světový pohár ve
sjezdu na divoké vodě Kanoe Mattoni
2004, mistrovství světa motokrosu
v Lokti.
„Kromě těchto pravidelných akcí
letos také podpoříme Fotbal bez hranic, což je česko-německá fotbalová
škola, která kromě sportovní náplně
má poslání jazykové a společenské.
Z rozpočtu podpoříme také světový
pohár koňských spřežení v Nebani-

Kontakty
na krajský úřad


vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 270
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru investic
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Martin Leichter
tel.: 353 502 461
martin.leichter@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
PaedDr. Karel Černík
tel.: 353 502 443
karel.cernik@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Miroslava Kurcová
tel.: 353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Vladimír Zapletal
tel.: 353 502 625
vladimir.zapletal@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr
tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru Krajský
živnostenský úřad
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313, fax 353 502 252
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
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Představujeme
a zdravotnictví a v podvýboru, který se zabývá
investicemi v téže oblasti. Ze zájmu pak pracuji v různých výborech na tématech dopravy
a rozvoje silniční sítě, cestovního ruchu nebo
bydlení. Velice zajímavá práce je i ve Stálé
komisi pro sdělovací prostředky.

Ing. Miloš Patera, poslanec Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky za Karlovarský kraj. Do PS PČR byl zvolen v létě roku
2002.

Můžete nám sdělit, jaké jsou vaše dojmy
po téměř dvou letech práce ve Sněmovně?
V prvních dnech a měsících jsem si jenom
velice těžko zvykal na skutečnost, že mě kolegové ve Sněmovně posuzují ne za práci a názory, ale téměř výhradně za stranickou příslušnost. Postupem času a zejména pak při společné práci a diskuzích byly tyto náhledové hroty
otupeny. Jsou pochopitelně témata výsostně
politická, ve kterých se velice obtížně hledá
shoda nebo je dokonce úplně vyloučená.
V otázkách věcných jsem potěšen, že se mi
podařilo zapojit se do týmů, které jsou schopny
v různých oblastech dotahovat věci do vítězného cíle. Nejvíce jsem však rád, že jeden z těchto týmů vznikl z poslanců karlovarského kraje.
Po dlouhých letech zde máme kolektiv, který
je tvořen jak poslanci, tak politiky krajskými
a komunálními, a všichni sledujeme jeden cíl,
a tím je rozvoj Karlovarského kraje.
V jaké oblasti ve Sněmovně pracujete
a které směry vás zajímají?
Pracuji ve Výboru pro sociální politiku

Má vaše práce i nějaké konkrétní výsledky
pro Karlovarský kraj?
Naštěstí ano. Pro zdravotnictví se nám podařilo získat loňském roce několik milionů na
Sokolovskou nemocnici a 25 milionů na
nemocnici karlovarskou. Dokončena byla
investice do moderního lineárního urychlovače v Chebu. Pro letošní rok pak 65 milionů na
Karlovarskou nemocnici a 7 milionů na gama
kameru do Sokolova. Pochopitelně největší
radost však asi všichni máme z peněz, které
byly uvolněny na oddlužení nemocnic ve výši
přes 240 milionů korun. Bohužel historicky šlo
do dnešního Karlovarského zdravotnictví tak
málo peněz, že vnitřní zadluženost, zejména
stavebních objektů, je tak veliká, že máme co
dohánět. Byl jsem proto rád, že se nám s kolegou Mikutou podařilo zajistit výjezdní zasedání
Výboru pro zdravotnictví do Karlovarského
kraje a získat tak od kolegů poslanců podporu
na financování rekonstrukce Karlovarské
nemocnice.
Z bytů a domů s pečovatelskou službou se
podařil Kynšperk, Horní Slavkov, Cheb, Aš,
Karlovy Vary a např. ještě Ostrov.
Nejvíce úsilí snad všichni napínáme směrem k realizaci rychlostní komunikace
z Chebu přes Karlovy Vary na Prahu, kde je
dnes na spadnutí zahájení velice významné
části této silnice a tou je Karlovy Vary - Západ,
v karlovarském slangu „dokončení průtahu“.
Neustále nevíme, zdali peníze na zahájení stavby, o které bojujeme, získáme nebo ne. Zde
bych chtěl poděkovat všem svým kolegům
poslancům, krajské samosprávě, členovi výboru pro dopravu Ing. Vladimíru Malému
a náměstku primátora Ing. Petru Keřkovi za
úsilí, které vyvíjíme a popřát nám, tentokráte
jako občanům Karlovarského kraje, abychom
prostě měli úspěch a stavba se zahájila.
Naštěstí se již podařilo zahájit či dokončit

některé silnice, zde snad jen uvedu silnici 21
z Chebu do Mariánských Lázní, odstranění
havarijního stavu nad Bečovem, zahájení
obchvatu Ostrova a dokončení silnice R I/6 od
Ypsilonky po Kamenný dvůr.
Zabýváte se také nějakými zákonodárnými
aktivitami?
Zabývám. Nutno však říci, že se jedná
o oblast velice komplikovanou a časově
náročnou. Spolu se svými kolegy Lubomírem
Sukem a Tomášem Hasilem jsme reagovali
na nažidelskou tragédii a navrhli jsme novelu
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákona č. 247/2000 Sb.,
o odborné způsobilosti k řízení. Těžiště této
novely je zákonné omezení rychlosti autobusů a zpřísnění získávání řidičských oprávnění
na autobusy tak, jak je tomu běžné ve vyspělé
Evropě. Ze stejné tragédie se narodila i novela Občanského zákoníku, která zavádí, poprvé v historii českého pojišťovnictví, úplatné
jednorázové odškodnění za mrtvého pozůstalým v důsledku silničního provozu. Tato
zákonná norma velice posunula standard
našich občanů v oblasti pojišťovnictví.
Na tomto místě však musím říci, že nebýt
desítek lidí, se kterými jednotlivé zákony konzultuji a nechávám je odborně oponovat, byl
bych v záplavě zákonů ztracen. I zde se ukazuje, že pouze týmová práce je schopna přinést užitek.
Můžete mi na závěr říci, jaké jsou vaše priority pro příští týdny?
Samozřejmě dovést ke zdárnému cíli rekonstrukci chirurgického pavilonu karlovarské
nemocnice. Současně si přeji vznik kvalitního
krajského kardiointervenčního centra v této
nemocnici.
Mým velikým snem je i zřízení dvou kvalitních mamografických center, která se budou
zabývat vyšetřeními rakoviny ženského prsu.
Jsem totiž přesvědčen, že v této oblasti máme
vůči našim ženám veliký dluh. Říkám sice sen,
ale bojuji, aby se stal realitou!
O zahájení průtahu Karlovými Vary již raději mluvit nebudu, abych jej náhodou nezakřikl.
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Přehled jednotlivých IMP
Informačních míst pro podnikatele
v Karlovarském kraji
Karlovy Vary
Závodu míru 579/1 K.Vary-Stará Role
Otevřeno: Po, St, Čt 7:00-15:30
Telefon: 353 564 487, Fax: 353 564 487
Kontakt: Mgr. Tomáš Vrána
e-mail: rhkpooohri.rm-kv@cmail.cz
Sokolov
U Divadla 339, 356 01 Sokolov
Otevřeno: Po, St, Čt 7:00-15:00
Telefon: 352 638 492, Fax: 352 624 450
Kontakt: Renata Schimmerová, Jiří Vogel
e-mail: rhkpooohri.rm-so@cmail.cz
Cheb
Jakubská 380/4, 350 02 Cheb
Otevřeno: Po, St, Čt 7:30-17:00
Telefon: 354 435 049, Fax: 354 435 049
Kontakt: Ing. Jaroslav Kraus, Jaromír Kalouš
e-mail: InMP.Cheb@regio.cz

Další služby krajských kanceláří IMP pro podnikatele
Jednotlivá pracoviště IMP také mohou na základě posouzení konkrétních dotazů, žádostí a potřeb podnikatelů a firem ve spolupráci s RHK Poohří podat živnostníkům, drobným, malým a středním firmám:
informace o možnostech zprostředkování důležitých kontaktů, poptávek a nabídek v tuzemsku i v zahraničí - a zejména také v nejbližším příhraničí
informace o kompetentních specializovaných službách v rámci státního integrovaného systému podpory malého a středního podnikání (MSP)
informace o právních, specializovaných ekonomických a marketingových službách zaměřených k uplatnění tuzemských firem(jejich zboží, služeb a know-how)
na nových evropských a světových trzích a o službách obchodních zastoupení
informace o expertních subjektech vyhledávajících v rámci státem dotovaných
programů exportní možnosti, obchodní partnery - dodavatele či odběratele
informace o službách expertních konzultantů a manažerů komerčních podnikatelských i regionálních rozvojových projektů, o prioritách Společného regionálního rozvojového programu kraje apod.
informace o možnostech začínajících podnikatelů získat bezúročnou půjčku
(např. při programu START půjčka až do výše 1 mil. Kč)
informace o komplexních celních službách, exportu a importu informace o službách souvisejících s možností uplatnit na předložený firemní či komunální
(municipální) projekt některý ze státních programů finanční podpory informace
o specializovaných službách směřujících k získání příspěvkových dotací z evropských strukturálních fondů, z titulů státní proexportní pomoci apod.

Informační místa pro podnikatele v Karlovarském kraji
Projekt koordinuje Regionální hospodářská komo- jícího i chystaného podnikání vyplývajících ze vstu- EU (po 1.5.2004) a k novým povinnostem podnikara Poohří v Sokolově pověřená výkonem Krajské pu ČR do EU, z postupných změn pravidel upravují- telů v této oblasti.
hospodářské komory.
cích podnikání, jednotného evropského trhu, volnéAktuální nabídku těchto vzdělávacích cyklů

Již od prosince 2003 se mohou živnostníci, drobní,
malí a střední podnikatelé z celého Karlovarského
kraje obracet s dotazy týkajícími se podnikání a vstupu
do EU na pracovníky tří Informačních míst pro podnikatele (IMP) otevřených v okresních městech kraje v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Zřízením
prvních tří kanceláří IMP byla dokončena první etapa
budování sítě informačních míst pro živnostníky a podnikatele v regionu. Koordinaci činnosti všech těchto
IMP v kraji zajišťuje Krajské koordinační místo (KKM)
při Regionální hospodářské komoře Poohří (RHK
Poohří) se sídlem v Sokolově pověřené výkonem Krajské hospodářské komory.
Hlavní cíl informační kampaně projektu IMP ke
vstupu ČR do EU

Současným hlavním cílem projektu IMP je zvýšit
konkrétní informovanost podnikatelů o možnostech
využít některý z Programů na podporu malého
a středního podnikání(MSP) a o měnících se podmínkách pro podnikání živnostníků, drobných,
malých a středních podnikatelů všech oborů po
vstupu ČR do EU.
Živnostníci a podnikatelé z celého Karlovarského
kraje se na jednotlivá pracoviště InMP mohu obracet s nejrůznějšími dotazy týkajícími se nových podmínek – povinnostech a možnostech – svého stáva-

ho pohybu osob, zboží, kapitálu, měnící se legislati- a školení najdete na webových stránkách RHK
vy, souvisejících předpisů, norem apod.
Poohří v Sokolově www.rhkpoohri.cz a samozřejmě i ve všech kancelářích IMP v kraji.
Informace IMP jsou pro podnikatele bezplatné

Služby všech tří kanceláří IMP v Karlovarském kraji Informační servis poskytovaný IMP v Karlových
koordinovaných KKM při RHK Poohří jsou bezplatné Varech, Sokolově a Chebu
a jsou zaměřeny hlavně na informačně-metodickou
pomoc samostatně podnikajícím živnostníkům a drob- z všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách
podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného
ným, malým i středním firmám (do 10, 50, resp. 250
evropského trhu
zaměstnanců).
z informační servis (informace o informacích) včetně
všeobecných informací o regionu
Kurzy, školení a semináře týkající se podnikání
z informace o české a evropské legislativě pro podnia ke vstupu do EU
katele
V případě vyššího počtu zájemců – živnostníků z informace o programech podpory malého a střednía firem – o jednotlivá témata a specifickou probleho podnikání (MSP) na regionální a celostátní úrovni
matiku související s podnikáním budou jednotlivá z informace o nabídce vzdělávacích programů (v rámci
regionů i centra)
pracoviště IMP společně s KKM, RHK Poohří
Sokolov a Okresní hospodářskou komorou Cheb z informace o poskytovaném poradenství - obecné,
zprostředkování pro specializované, právní, ekonopřipravovat a organizovat pro skupiny zájemců mické, organizační (integrováno s dalšími organizapodnikatelů a jejich pověřených pracovníků - podle
cemi a institucemi na podporu MSP)
požadovaného oboru jednorázové i vícedenní semináře, školení, workshopy a cykly specializovaných z přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů
vzdělávacích kurzů. Okruhy přednášek budou
zaměřené na základní orientaci i praktické využití z informace o možnostech individuálních konzultací
k problematice EU
projednávaného tématu - příkladem může být
nedávný seminář k velmi důležité otázce nových z komerční nabídky a poptávky v tuzemsku
a v zahraničí informace o produktech CEI,
podmínek zdravotního pojištění po vstupu ČR do

CEBRE, stejně tak i o službách, které nabízejí
ostatní informační místa EuroInfoCentra, RPIC,
BIC, střediska CzechTrade, ICU a další instituce
podpor MSP (na regionální a celostátní úrovni)
informace o zahraničních vztazích a kontaktech
(týká se pouze příhraničních regionů)
Jak se s jednotlivými pracovišti IMP v kraji
kontaktovat?
Na jednotlivé kanceláře IMP Karlovarského
kraje koordinované KKM při RHK Poohří se
mohou zájemci - živnostníci, podnikatelé a jimi
pověření pracovníci - se svými dotazy a žádostmi
o informace týkající se přípravy na podnikání
v nových podmínkách po vstupu do EU obracet
elektronicky - e-mailem, telefonicky, faxem, ale
i osobně - návštěvou. Poskytnuté informace jsou
bezplatné, podle rozsahu a komplikovanosti dotazu budou zodpovězeny buď obratem, nebo během
velice krátké doby několika hodin či dnů, u složitějších žádostí nebo podnětů případně v termínu
dohodnutém.
Koordinátor projektu IMP v Karlovarském kraji
Koordinátorem projektu IMP v Karlovarském
kraji je Krajské koordinační místo(KKM) při
RHK Poohří Sokolov pověřené výkonem Krajské
hospodářské komory. Adresa: U Divadla 339,
356 01 Sokolov, Tel.: 352 638 484-9, Fax: 352 638
487(9), e-mail: rhkpoohri.kkm@cmail.cz, Internet: www.rhkpoohri.cz, Kontakt: Radek Pašava.

Okénko ředitele krajského úřadu
V pokračování Okénka ředitele Vám přinášíme slíbené další informace z živnostenského
odboru, které můžete při jednání s úřady využívat. V dalších číslech pak postupně přineseme informace i z ostatních odborů krajského
úřadu a odkazy na další instituce, se kterými
občané při styku se státní správou a krajskou
samosprávou přicházejí do kontaktu.

Ve kterých
situacích by
měly kroky
o b č a n a
nebo podnikatele směřovat na obecní
živnostenský úřad?
Chcete začít podnikat, nevíte,
zda vámi zvolená činnost je živností, jak ji správně nazvat, jaké
doklady a podklady pro vydání
živnostenského oprávnění budete potřebovat, kde je seženete,
jaká budete mít práva a povin-

Ing. Roman Rokůsek,
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje

nosti, stanete-li se podnikatelem?
Na tyto dotazy vám odpoví pracovníci obecního živnostenského úřadu.
Potřebujete zjistit informace
o podnikateli, se kter ým
chcete v budoucnu spolupracovat? Máte na to právo?
Ano, máte. Obecní živnostenský úřad vede v působnosti
svého územního správního obvodu živnostenský rejstřík, ve kterém jsou údaje o podnikatelích,

kteří měli nebo mají v této územní působnosti sídlo, bydliště,
u cizinců místo pobytu, místo
podnikání nebo umístění organizační složky. Do rejstříku v části,
v níž je veřejným seznamem, má
právo nahlížet každý a pořizovat
si z něj výpisy či opisy. Na požádání lze z veřejné části rejstříku
vydat úřední opis, výpis nebo
potvrzení o určitém zápisu,
popřípadě potvrzení o tom, že
v rejstříku určitý zápis není.
Z neveřejné části, tj. s uvedením
osobních údajů podnikatele
a jiných zúčastněných osob na
podnikání, lze tak učinit, osvědčíli žadatel právní zájem, tj. prokáže-li obecnímu živnostenskému
úřadu, že s podnikatelem, na kterého žádá výpis, byl např.
v obchodním styku, příp., že
údaje požaduje pro soudní řízení

apod. O tom, zda je právní zájem
prokázán, rozhoduje příslušný
živnostenský úřad. Tyto úkony
jsou zpoplatněny v souladu s ust.
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích v platném znění.
Za nahlédnutí do rejstříku
20,- Kč na jednoho podnikatele.
Za výpis 50,- Kč za každou započatou stránku.
Obecní živnostenské úřady
rovněž dozorují a ukládají sankce za porušení vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, v platném znění, např. zákaz klamání
spotřebitele, ochrana práv
v oblasti duševního vlastnictví,
informační povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího
informovat živnostenský úřad
při ukončení činnosti v provozovně o tom, kde lze vypořádat pří-

www.kr-karlovarsky.cz

padné závazky. Takže v těchto
případech by měly kroky občana
nebo podnikatele směřovat na
obecní živnostenský úřad.
Pracovníci obecních živnostenských úřadů se často setkávají s problematikou nedostatečné informovanosti spotřebitele
o výrobcích, v konkrétním případě v příbalovém letáku na kosmetiku chybí informace v jazyce
českém. Jak se s tímto vypořádat, když kosmetika nebyla nejlevnější a spotřebitel si s výrobkem neví rady? První kroky by
měly směřovat k prodejci a informovat ho o tomto nedostatku.
Jestliže se prodejce bude hájit
tím, že tak to již dostal od dodavatele, přičemž je to povinnost
prodávajícího, aby byly informace o výrobku v jazyce českém,
nic není ztraceno a vy se můžete

obrátit s podnětem na příslušný
obecní živnostenský úřad, který
je povinen se vaším podnětem
zabývat a sdělit vám, zda podnět
byl důvodný či nikoliv. Vzhledem k zákonem stanovené
mlčenlivosti pracovníků živnostenských úřadů, vám však již
další podrobnosti řešení důvodného podnětu včetně výše uložené sankce sděleny nebudou.
Závěrem je nutno upozornit,
že živnostenský úřad není „všemocný“, jak se někdy mnozí
mylně domnívají. Živnostenské
úřady mají taxativně zákonem
stanovenom, co mohou kontrolovat a za co mohou ukládat sankce, popřípadě, ve kterých případech mohou sáhnout až k nejtvrdšímu postihu, tedy ke zrušení
živnostenského oprávnění.
Pokračování příště

