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Co vám v novém roce 2021 přejí lidé ze SMS ČR?

Kupa osobních přání a vzkazů pro starosty a starostky

Stanislav Polčák, předseda SMS ČR
Do letošního roku hledíme s nadějemi, ale jak
ukazuje naše loňská zkušenost, vládní zásahy
do práv obcí je nutné dobře hlídat.

Jan Sedláček, 1. místopředseda SMS ČR
Všichni si přejeme zdraví a štěstí, přeji všem to
samé a přidávám přání, aby se kolegyně a kolegové při řízení svých obcí setkávali jenom s radostnými událostmi a aby jejich občané táhli
za jeden provaz.

Věra Kovářová,
3. místopředsedkyně SMS ČR
Přeji vám všem, ať máte kolem sebe milující
rodinu, prima kamarády, milé kolegy v práci,
čas na své blízké i koníčky, ať si užíváte radostí, zvládnete všechny starosti ve svých obcích
a městech, ať vám vydrží vaše energie, nadšení a nasazení, ať se vás moc často nepouští
dobrá nálada a ta špatná ať netrvá dlouho.
Ale především ať se těšíte pevnému zdraví!

Radim Sršeň, 2. místopředseda SMS ČR
Jana Přecechtělová,
výkonná ředitelka SMS ČR
Ať vám úsměv vydrží!

Vážení a milí kolegové, starostky a starostové,
přeji vám vše nejlepší v novém roce 2021, hodně zdraví, osobní i pracovní prosperity, chytrých
rozhodnutí ve vašich chytrých obcích, štěstí...
A kéž se svět zase normálně točí!

Edita Nezvalová,
organizační manažerka SMS ČR
V novém roce přeji hlavně zdraví, ať se vás
i těch, které milujete, drží štěstí a láska.

Kristýna Vodrážková,
manažerka pro Pardubický kraj
Přeji nám, abychom rokem 2021 dobře probalancovali!

Jindra Tužilová,
vedoucí legislativních analytiků
Myslím, že nás čeká velmi zajímavý rok, který
zřejmě nebude klidnější než ten předchozí,
přestože bychom si to všichni přáli. Vytyčte si cíle a držte směr i kurz, i když chvílemi (a ti s brýlemi vědí, o čem mluvím) ten cíl vůbec neuvidíte. Sejdeme se tam!

Lenka Matějová,
koordinátorka služeb pověřenců pro
ochranu osobních údajů SMS-služby s.r.o.
Všem starostkám a starostům přeji, aby se jim
na námi naladěné struny pravidel ochrany osobních údajů pěkně hrálo. A když se čas od času
ozve falešný tón, pomůžeme ho dát do pořádku.

Roman Svoboda, manažer SMS ČR
pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Přeji vám všem, ať máte co největší objem té
nejdražší komodity na světě, a tou je čas. Ať máte čas na své rodiny, koníčky i budování vizí ve
vašich obcích. Nechť se pro vás v roce 2021 stane
starostování opět posláním a ne příkořím.

Marie Šuláková,
šéfredaktorka zpravodaje SMSKA
Dana Kratochvílová,
projektová manažerka a metodička

Čas máme na to, na co si ho uděláme! Tak si
ho udělejme na všechno, co máme rádi, a na
všechny, které máme rádi.

Přeji vám odvahu do nových projektů, radost
z objevování netušených možností, sílu a energii pro uskutečnění vašich představ a podporu
vašich nejbližších.

Iva Šimoníková,
manažerka pro Zlínský kraj
Co nejvíc naplno prožitých dní ve společnosti
těch, které máte rádi. A bez roušky!

Adéla Palíšková, legislativní analytička
Nám všem přeji čistou hlavu a otevřené srdce.
Co nás potká, ať přijímáme jako dar, ne jako
trest. Stejně nic nezměníme. Každá chvíle, kdy
jsme naštvaní či smutní, je ztracenou chvílí,
kdy jsme mohli být šťastní a veselí.

Marcela Syrová,
manažerka pro Kraj Vysočina

Martina Jiříková,
manažerka pro Středočeský kraj

Pohodovou jízdu rokem 2021 na čemkoliv (čímkoliv), ať už vás potká cokoliv.

Do nového roku 2021 vám všem přeji hlavně
zdraví a úsměv na rtech!

2SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 1/2021

Helena Kuthanová,
manažerka pro Královéhradecký kraj

Petra Černá,
manažerka pro Liberecký kraj

Michal Hinda,
manažer pro Středočeský kraj

Přeji vám v novém roce, ať vás jenom krásné
věci provázejí. V roce 2020 jsem byla svědkem
mnoha vašich krásných projektů a aktivit. Přeji vám mnoho sil, ať vás ani žádný místní „prudič” neodradí od vaší vize.

Už žádné roušky, virtuální setkávání a další
omezování! Věřím, že se to již brzy změní. Přeji hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních
úspěchů v roce 2021!

V novém roce nám přeji, abychom se mohli vrátit zpět k tomu, co nás baví a těší. Ať je online setkání co nejméně a můžeme se opět potkávat.

Milada Vopálková,
manažerka pro Jihočeský kraj

Michal Dresler,
manažer pro Moravskoslezský kraj

Moje milé starostky a milí starostové, přeji vám
do nového roku mnoho elánu, sluníčka a úsmě
vů. A aby pro vás byly vaše rodiny přístavem
v bouřlivých dnech a i nadále s vámi sdílely
nadšení při budování obce.

Do nového roku vám všem přeji zdraví a co nejvíce bezcovidových dní. Přeji nám všem, abychom se co nejdříve mohli zase navrátit k milovaným aktivitám.

Blanka Březinová,
manažerka pro Jihomoravský kraj
Chtěla bych všem popřát jediné – ZDRAVÍ. Pokud budeme zdraví, můžeme se vrátit k „normálnímu životu“, setkávat se s přáteli a kamarády, organizovat kulturní akce, chodit na fotbal a radovat se z oblíbených aktivit. Snad
bude nový rok lepší.

Pavel Hradil,
manažer pro Olomoucký kraj
Rád bych všem starostkám a starostům popřál,
aby pouštění žilou z jejich obecních rozpočtů
bylo co nejmenší a samosprávy měly v roce
2021 dostatečné finanční prostředky pro transfuzi přichystaným investičním projektům.
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Karel Ulm,
manažer v hlavním městě Praze
Přeji vám, abyste v Praze méně podléhali tlaku
centralizace pražského magistrátu a jednoho
dne mohli ve svých městských částech např.
sami vydávat vlastní vyhlášky.

Marek Komárek,
manažer pro Ústecký kraj
Dovolte mi, abych vám popřál v prvé řadě pevné zdraví, pokud možno plno osobních kontaktů, které práci starostů a starostek charakterizují i zdobí, a také mnoho dobrých strategických rozhodnutí, díky nimž budou naše obce
i nadále vzkvétat.
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Hodějice na Vyškovsku usilují léta o pobočku pošty.
Aktuálně
Teď mají alespoň Balíkovnu
Balíkovna jako nová značka České pošty u nás už zdomácněla. Klíčové faktory, na kterých pošta svůj produkt postavila, tedy rychlost, dostupnost a kapacita, prověřil prosincový předvánoční nápor. Jaké jsou hlavní výhody Balíkoven?
Balík je možné nasměrovat na místo pro zákazníka nejdostupnější, po předložení kódu může zásilku vyzvednout
kdokoli, příjemce může balík sledovat během cesty od odesílatele až k němu. Jak je to ale s Balíkovnami na venkově?
Jednu z nově vzniklých provozují Hodějice na Vyškovsku. V obci s více než tisícovkou obyvatel pobočka pošty nikdy nebyla. Po roce 2000 tady ale začala populační křivka narůstat a potřeba poštovního úřadu se zvyšovala. Když starostka
Blahoslava Suchánková v roce 2019 nastoupila do funkce, vytyčila si jako jeden z cílů zajistit občanům tuto službu.
Jak začala pouť za zprovozněním pobočky
pošty v Hodějicích?

Co vám dávalo naději a sílu nevzdat to,
nehodit flintu do žita?

Možnost, jak tady zřídit pobočku jsem se snažila
zjistit už v letech 2010–2014, kdy jsem byla poprvé starostkou. Po volbách v roce 2019 jsem
znovu kontaktovala Českou poštu s žádostí o zřízení pobočky. Pošta to ale zamítla s odůvodněním, že zde historicky nikdy pošta nebyla a nelze
zde proto zřídit ani Poštu Partner.

Vzhledem k tomu, že mi argumenty o nastavených pravidlech České pošty připadaly zastaralé
a nepružné a moje předsevzetí rozšiřovat v obci
služby pro občany mě nenechávalo v klidu, využila jsem nabídku našeho senátora Ivo Bárka
a zúčastnila se na počátku září veřejného slyšení v Senátu na téma Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost? Mezi více jak třemi desítkami účastníků nechyběli ani představitelé České
pošty. Vystoupila jsem a přednesla problém,
který naši obec trápí, popsala jsem své dosavadní snažení. O přestávce mě vyhledal ředitel divize Státní poštovní služby Miroslav Štěpán, se
kterým jsme se dohodli, že budeme hledat společné řešení. Záhy se schůzka se zástupci České
pošty uskutečnila. Byly mi předneseny stejné
argumenty jako v minulosti, přibyla ale nabídka
začít s provozem Balíkovny.

Čím jste se pro další jednání vyzbrojila?
Argumentovala jsem nárůstem počtu obyvatel, kterých je dokonce více než v obcích, kde
Pošta Partner existuje, vytížeností spádové
pošty ve Slavkově, kde si občané nestíhají své
zásilky vyzvednout, a samozřejmě nabídkou
obecních prostor. Opakovaně jsem narážela na
argument, že nové pobočky nebo Pošty Partner
mohou vznikat pouze tam, kde již historicky
pošta byla. To mi nepřipadá jako správné kritérium. Vím o obcích s mnohem menším počtem
obyvatel, kde poštovní služby zajištěné mají,
protože tam pošta v minulosti byla.

Česká pošta by měla vidět problém
i z druhé strany. Co by podle vás pomohlo?
Pomohlo by nové nastavení pravidel, která vytvářela Česká pošta již v roce 2010 při vzniku
projektu Pošta Partner. Proč v obci s 500 obyvateli Pošta Partner může být a v obci s více než
1000 obyvateli ne? Nastavená pravidla přece
nejsou efektivní ani ekonomická. Měly by se
lépe zmapovat potřeby obcí žádající o zavedení poštovních služeb a změnit hodnoticí parametry pro zřízení pobočky.

Balíkovna v Hodějicícíh začala fungovat
1. prosince 2020. Poměrně rychle
od vašeho setkání s představiteli pošty.
Plánujete s Českou poštou další kroky?
Když jsem dostala nabídku na zřízení Balíkovny v obci, přijala jsem ji s výhradou, že se přesto nevzdám a budu nadále usilovat o rozšíření
služeb Pošty Partner. Zástupci České pošty přislíbili, že u nás při uvolnění kapacit služby pošty rozšíří.

Jak Balíkovnu po prvních týdnech provozu
hodnotíte?
Aplikaci jsme se naučili ovládat sami. Je velmi
jednoduchá. Během měsíce jsme si vyzkoušeli
všechny typy služeb a činností. Převzetí i vydání
balíků, s inkasem i bez, uzávěrku, odesílání vybrané hotovosti i vrácení nevyzvednutého balíku. Vše proběhlo bez problémů. Příjem i výdej
balíků je otázkou několika vteřin našeho času.
Vzhledem k tomu, že jsme nedokázali odhadnout, s jakým množstvím balíků bude provozovna pracovat, nikoho jsme na práci v Balíkovně nepřijali. Vše tedy dělá paní účetní nebo já.

Kolik balíků jste předali?
První balíček jsme přijali a současně předávali
už 4. prosince. Celkem jsme vydali 20 balíků bez
dobírky, 8 s dobírkou. Služba ještě nebyla v takové známosti, ale pokud by se počty zásilek po-

hybovaly v těchto číslech, jsem přesvědčená, že
na práci nebudeme muset nikoho najímat.

Jak hodnotí novou službu občané?
Problémy s provozem nejsou, od občanů naopak dostáváme pochvaly za vyřízení této služby a možnosti vyzvednout si balíček přímo v obci. Řešila jsem jen nastavení časů, které byly dohodnuty ve smlouvě a na portálu Balíkovna byly
špatně uvedené.

Stala se vám i nějaká veselá příhoda?
Přímo veselá ne, ale přinejmenším kuriózní.
V Hodějicích se všichni známe, pod adresátem
si už představím konkrétní osobu. Po týdnu provozu ale přišel balík, který byl adresován úplně
neznámému člověku. Lámaly jsme si s účetní
hlavu, kdo se k nám přistěhoval nebo přiženil
a že se nám ta zpráva na obecní úřad ještě nedonesla. Jaké překvapení nás čekalo, když si balík
přišel vyzvednout starosta nedaleké obce, která
má sice pobočku České pošty, on ale potřeboval
využít naší prodloužené otevírací doby. Záhada
adresáta byla vyjasněna a starosta odcházel se
svým balíkem spokojeně domů.

Děkuji za rozhovor a držím palce, aby vaše
Balíkovna byla službou, která zkvalitní
obyvatelům Hodějic život a aby se do
budoucna dařilo služby ve vaší obci
i nadále rozvíjet.
Adéla Palíšková
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Balíkovny reagují na poptávku i současnou situaci
Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu lze předpokládat, že občané budou i nadále využívat online nákupy a dodávky balíků tam, kde si je mohou kdykoliv vyzvednout. Intenzita využití sítě Balíkoven závisí na tom, jak široká tato síť je,
jak se směrem k veřejnosti propaguje a také na tom, aby webové stránky obchodníků možnost doručení do Balíkoven
nabízely, říká v rozhovoru zástupce České pošty a stálý host Pracovní skupiny pro služby na venkově Boris Šlosar.
Jak Česká pošta Balíkovny
mezi obchodníky propaguje?
Nový standard obsluhy zákazníků, který Česká
pošta nazvala Balíkovna, reaguje jednak na aktuální poptávku klientů a jednak na současnou
situaci na trhu. Samotný projekt Balíkoven
spustila Česká pošta už v roce 2019, v uplynulém roce došlo k jeho masivnějšímu rozšíření.
Pro Českou poštu je zajištění vydávání balíků
i jiným způsobem, než jen vlastní sítí poboček,
jednou z prioritních aktivit. Chceme, aby si každý zákazník našel pro sebe to nejvýhodnější
místo a čas k převzetí svého objednaného zboží. Aby si balík vyzvedl třeba po cestě z práce
klidně při běžném nákupu a nemusel kvůli tomu speciálně zajíždět na poštu. Díky spolupráci s obcemi, soukromými podnikateli a také se
společností Sazka síť Balíkoven nově reprezentuje cca 2 300 výdejních míst. Síť se nám daří
rozšiřovat díky dobrým obchodním vztahům,
každodenní akviziční práci obchodního týmu,
pozitivním referencím od partnerů, kteří s námi již spolupracují, propagací ze strany všech
našich zaměstnanců a spoluprací se společností Sazka, na jejichž vybraných provozovnách lze
balíky rovněž vyzvedávat. Česká pošta navíc
v předvánočním období rozjela reklamní kampaň, která Balíkovnu úspěšně zapsala do povědomí zákazníků i potenciálních partnerů. Intenzita využití Balíkoven je závislá i na tom, jak
dalece je možnost Balíku do Balíkovny implementována na www stránkách e-shopů. Náš
obchodní tým směrem k nim v této věci realizuje masivní propagaci, která zajistí, že Balík do
Balíkovny bude pro zákazníka standardní možností dodání jeho objednávky.

pážek časově méně náročným. Jinak řečeno,
zákazníci, kteří si jdou na pobočku vyzvednout
balík, jsou obslouženi velmi rychle. U Balíků
do Balíkovny je tento proces ještě urychlen
tím, že k vydání balíku postačuje předložení
výdejního kódu. Proto tam, kde jsou dostatečné kapacitní možnosti spojené s vyvolávacím
systémem, vyčleňuje Česká pošta jednu z přepážek právě pro Balíkovnu a díky rychlému vydávání balíků zajišťuje celkový klientský komfort. Rychlost odbavení včetně čekací doby je
do tří minut a jde již o dlouhodobý standard.
Balíkovny jsou nejen na pobočkách pošt, ale
také na depech České pošty.

Kolik Balíkoven se v České republice
nyní nachází?
Současná síť výdejních míst České pošty – Balíkoven je nejširší na republikovém trhu a umožňuje klientům vyzvednout si svou zásilku v lokalitách, které nejvíce vyhovují jejich potřebám.
Ke konci loňského roku bylo v provozu 369 Balíkoven na pobočkách pošt, 53 na depech, 303 na
poštách Partner a 1 580 u externích partnerů.
I nadále počítáme s rozšiřováním tohoto typu
výdejních míst. Síť Balíkoven se osvědčila především v předvánočním a vánočním provozu, kdy
jsme v letošním roce evidovali v jednu chvíli přes

Česká pošta má Balíkovny i na svých
poštách ve městech. Podle jakých pravidel
se zřizují přepážky Balíkovna na těchto
městských pobočkách?
Vyzvedávání balíků je operace, která patří
obecně k těm jednodušším a pro obsluhu pře-

milion přepravovaných balíků. Oproti loňskému
roku jde o více než stoprocentní nárůst.

Přeji vám, aby se síti poboček Balíkoven
i nadále dařilo a v roce 2021 samé
spokojené zákazníky.
Děkuji za rozhovor.

Adéla Palíšková

Legislativní analytička
Pracovní skupiny pro služby na venkově
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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 vypořádáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Pro školy, kterým poskytujeme 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!

Veřejné zakázky malého rozsahu prakticky:
jak je zadávat, abyste si nezadali?
Do nového roku jsme vám nadělili příručku o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V následujících měsících
ji doprovodíme sérií článků, v nichž se na jednotlivá témata zaměříme podrobněji. Ani v novém roce vás nezapomeneme informovat o aktualitách z oblasti veřejného zadávání, zejména s ohledem na novely zákona č 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Zadávání zakázek malého rozsahu (často označovaných jako „VZMR“) je pro zadavatele, a to
zejména ty z prostředí obcí I. a II. typu, věčným
tématem. Právě veřejné zakázky malého rozsahu zadávají obce jako veřejní zadavatelé nejčastěji. Proto jsme na počátku tohoto roku vydali
příručku s titulem Veřejné zakázky malého rozsahu prakticky: jak je zadávat, abyste si nezadali?

Naleznete v ní aktualizované vzorové dokumenty pro zadávání VZMR, které využijete
v průběhu celého procesu. Od tvorby zadávací
dokumentace, přes hodnocení a posouzení
nabídek až po rozhodnutí o výběru dodavatele. Dokument jsme doplnili o krokovník, který
vás provede celým procesem výběrového řízení. Nezapomněli jsme přidat slovník základních pojmů, se kterými se při zadávání můžete
setkat. Příručku naleznete volně ke stažení na
www.sms-sluzby.cz.

Raději byste si listovali
v tištěné verzi?
Ozvěte se nám na e-mail eliska.klouckova@
sms-sluzby.cz, výtisk vám zdarma zašleme.
V následujících měsících se budeme na téma veřejných zakázek malého rozsahu orientovat i v SMSCE. Připravujeme sérii článků, které
se problematice budou věnovat podrobněji.
Společně rozebereme proces zadání VZMR, za-

měříme se na tvorbu zadávacích podmínek, zastavíme se u požadavků na kvalifikaci a připomeneme si uveřejňovací povinnosti, které nám
ukládá zákon.
V neposlední řadě se zaměříme na aktuální
problematiku, konkrétně na novely zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
které jsou na letošní rok připraveny. Jak si poradit se změnou v § 6 ZZVZ? Jaké další změny
nás čekají? I na tyto a další otázky se pokusíme
odpovědět.
Na závěr mi dovolte vám za celý náš tým
veřejného zadávání popřát vše nejlepší do nového roku a šťastný výběr dodavatelů pro vaše
projekty.
Eliška Kloučková
Autorka se problematikou dlouhodobě
zabývá a za projekt v SMS ČR je odpovědná.
Máte možnost si u ní objednat
i kompletní administraci zakázky.
Kontaktní e-mail je
eliska.klouckova@sms-sluzby.cz

Jak efektivně plánovat na úrovni mikroregionu?
Důvody, proč většina obcí vytváří program rozvoje svého území, jsou zřejmé. Uplatní se při žádostech o různé typy dotací nebo napomohou systematické střednědobé správě celého území obce, na níž se shodnou všichni důležití místní
aktéři. Vyplatí se ale plánovat také na úrovni mikroregionů či dobrovolných svazků obcí? A která témata je efektivní
řešit právě na mikroregionální úrovni?
V české veřejné správě není v současnosti zavedena systematická mikroregionální správa. Jednotlivé obce s rozšířenou působností se v rámci
svého správního území starají až na výjimky výhradně o státní správu.
Aby mohly obce na mikroregionální úrovni oficiálně spolupracovat,
zpravidla zakládají svazky obcí. Ty mohou být účelové (zaměřené na
jednu konkrétní oblast – např. hospodaření s odpady) nebo obecné, řešící komplexně rozvoj celého území. Dle zákona o obcích jsou předmětem činnosti svazků obcí zejména oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury či sportu, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, odpadového či vodního hospodářství nebo
správy majetku.
Obecně lze říci, že svazkům obcí je efektivní svěřit činnosti finančně
obtížně realizovatelné z jednotlivých obecních rozpočtů (např. velkokapacitní čistírna odpadních vod), činnosti vyžadující vyšší poptávku,
než je možné generovat v jednotlivých obcích (např. některá zařízení

sociálních služeb) a činnosti vyžadující koordinaci v rámci širšího území (např. cestovní ruch nebo dopravní obslužnost).
Podobně jako v případě obcí se při plánování rozvoje území celého
svazku obcí ustanoví pracovní skupina, jež průběžně připomínkuje
dílčí etapy. Členové této pracovní skupiny mohou být aktivně začleněni
již do tvorby dílčích analýz v rámci jednotlivých oblastí. Do pracovní
skupiny jsou zpravidla voleni zástupci všech členských obcí svazku, bez
rozdílu na velikost. Organizační otázky tvorby strategie řeší se zpracovatelem nejčastěji manažer svazku, popř. jeho předseda. V situaci, kdy panuje shoda nad návrhem jednotlivých projektů, je možné zařadit také
veřejné projednání, popř. alespoň informovat veřejnost o zamýšlených
záměrech v nadcházejících letech běžně dostupnými prostředky. Kompletní strategický plán nakonec vždy schvaluje valná hromada svazku.
Marek Komárek
Autor je koordinátorem strategického plánování

6SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 1/2021

Obec a web:
Nejčastější prohřešky (ne)přístupného webu
V minulém díle seriálu o nejčastějších prohřešcích (ne)přístupného webu jsme představili první a zároveň nejčastější nešvar webových stránek obcí, kterým je chybějící prohlášení o přístupnosti. Nešvarů je ale víc. Představujeme
vám další dva.

Externí vkládané dokumenty a pravidla přístupnosti
Velmi obsáhlou část obecních webů tvoří dokumenty, které na web externě vkládáme. Stačí se podívat např. do sekce „úřední deska“, kde se
v naprosté většině objevují právě různé externí dokumenty ve wordu,
excelu nebo pdf. Jaká pravidla pro ně platí? Z pohledu přístupnosti lze
shrnout, že alfou a omegou takových dokumentů je existence textové
vrstvy. Problém s dokumenty typu word nebo excel 1) většinou není,
problematický ovšem bývá dokument v pdf. Kamenem úrazu pak není
samotný formát pdf, ale fakt, že takový dokument často nevznikl přímým exportem z wordu či jiného textového editoru, ale scanem dokumentu. Tehdy pak obvykle nevzniká textová vrstva, což znamená, že takové pdf je pro znevýhodněné uživatele téměř nečitelné.
Pozor, existence textové vrstvy v externích dokumentech není pouze
záležitostí přístupnosti. S tímto pravidlem se setkáme i ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde se píše
o tzv. strojové čitelnosti dokumentů. Dokumenty ve formátu pdf, jež
jsou vytvořeny scanem, toto pravidlo zcela jistě nesplňují 2).

Nedostatečný barevný kontrast
Nesplnění požadavku na minimální barevný kontrast je dalším nejčastějším prohřeškem. Pravidla přístupnosti definují minimální barevný kontrast jako kontrast mezi popředím a pozadím, kdy algoritmus světelnosti
musí být 4,5:1, respektive 3:1. Bez jakékoliv znalosti teorie lze toto pravidlo
otestovat velmi jednoduchým nástrojem WCAG Color contrast checker,
který funguje jako rozšíření do prohlížeče. Tento nástroj zkontroluje danou webovou stránku a identifikuje prvky, jež minimální barevný kontrast nesplňují. Vhodnost určitých příkladů používaných barevných

kombinací shrnuje následující tabulka. Je však třeba počítat s tím, že
kontrastní poměry jsou pouze orientační a vždy záleží na konkrétním
odstínu barvy.
Barevná kombinace

Barevný
kontrast

Je barevný kontrast
dostatečný?

černý text na bílém pozadí

21 : 1

ano

modrý text na bílém pozadí

8,59 : 1

ano

červený text na bílém pozadí

3,79 : 1

ne

zelený text na bílém pozadí

1,43 : 1

ne

červený text na žlutém pozadí

3,46 : 1

ne

Týkají se popsaná pochybení i vašeho webu? Víte, jak daný problém
vyřešit? Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat na
michal.hinda@sms-sluzby.cz.
Michal Hinda
Autor je pověřenec pro ochranu osobních údajů
a odborný garant projektu
Kontrola přístupnosti webových stránek

1) Za předpokladu, že v dokumentu nejsou obrázky.
2)	Někdo by mohl podotknout, že OCR skenery či aplikace umožňují vytvořit
textovou vrstvu i na dokumentu, který byl vytvořen naskenováním.
Bohužel je třeba konstatovat, že takto vytvořený dokument nemá
dostatečně vytvořenou textovou vrstvu.

Autorská práva jednoduše:
Představujeme vám ceník pro rok 2021
Zajímá vás ceník Autorských práv jednoduše pro rok 2021? A chcete vědět, co je ještě oproti loňsku jinak? Všechno podstatné už zaznělo na webináři, který se uskutečnil 15. prosince a jehož záznam najdete na YouTube kanále SMSČR EDUCATION. Tady je stručný výtah:
Nové je rozdělení velikostních kategorií obcí. Obce od 501 do 1500 obyvatel se už nepočítají jako jedna velikostní kategorie, nyní jsou rozděleny na
dvě, konkrétně na obce od 501 do 1000 a obce od 1001 do 1500 obyvatel.
Druhou novinkou je snížení počtu licencí v licenčních balíčcích tak,
aby bylo jejich využití efektivnější. Například zatímco balíček určený
pro obec s počtem obyvatel od 1001 do 1500 obsahoval 14 licencí na
malé akce, v roce 2021 jich obsahuje 10. Poměrně se také snížila celková cena balíčku.
A s cenou jsme šli ještě níž. V rámci licenčních balíčků se nám podařilo s kolektivními správci vyjednat nižší ceny pro všechny kategorie, zá-

roveň pro stávající klienty domluvit další slevu jako formu kompenzace
za období nouzového stavu, v němž bylo možné kulturní a společenské
akce pořádat pouze v omezené míře nebo vůbec.
Kompletní ceník naleznete na stránkách SMS ČR na adrese https://
www.smscr.cz/autorskaprava. Věříme, že v novém roce se do našich obcí opět kulturní a společenský život vrátí, jako tomu bylo dříve.
Jakub Iran
Autor je koordinátorem projektu Autorská práva jednoduše,
autorskaprava@sms-sluzby.cz

Od obecního kompostu po cirkulární hospodu
Co znamená cirkulární obec? Je to docela jednoduché. Jde o obec, která využije vše, co se v ní vyprodukuje. Obec, která po sobě nezanechává žádnou
odpadovou stopu. Pokud vás zajímá, jak správně nastartovat vaši obec v oblasti cirkulární ekonomiky, určitě si nenechte ujít rozhovor, který jsme na
toto téma v prosinci vedli s ředitelkou a zakladatelkou INCIEN. Najdete jej v prosincovém díle podcastu (poslouchejte na Spotify) Obec 2030.
Jakub Iran, koordinátor projektu Obec 2030, info@obec2030.cz
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SMS ČR podepsalo memorandum o spolupráci
na projektu Soběstačná obec 2030
Dobrá zpráva pro naše obce! Významní hráči na poli politickém i obchodním se minulý měsíc podpisem memoranda zavázali k desetileté spolupráci na tom, čemu se souhrnně říká „smartifikace venkova“. Česká republika
v zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj podepsala společně se Sdružením místních samospráv ČR memorandum o spolupráci na projektu Soběstačná obec 2030 (Obec 2030). Svůj
podpis k projektu připojili také představitelé korporátní sféry společnosti ČEZ, a.s. a ŠKODA AUTO a.s.
Ať už půjde o energetickou soběstačnost, čistou dopravu či implementace moderních technologií
řízení obce s ohledem na enviromentální odpovědnost, budeme na to připraveni. Je nám jasné, co
si asi myslíte. Další kus papíru, který nic neříká a zapadne někam mezi stohy dalších dokumentů
v zapomnění. Opak je pravdou. Teď se jistě ptáte, co to znamená pro obce. Podpisem tohoto dokumentu ministerstva vyjadřují vůli k podpoře a rozvoji projektů smart řešení, jejichž záměrem je realizace konkrétních a praktických opatření směřujících k energetickým úsporám ve vašich obcích.
Jakub Iran, koordinátor projektu Obec 2030, info@obec2030.cz

Doručování veřejnou vyhláškou. Děláte to správně?
Doručování veřejnou vyhláškou, vyvěšení dokumentu na úřední desce, patří k běžným úkonům obecního úřadu.
Správní řád jasně definuje situace, kdy lze využít tento způsob doručení. Podrobnosti k vyvěšení v případě, že dokument obsahuje osobní údaje, už ale budete hledat složitěji. Nezbývá, než se řídit obecně platnými zásadami pro
zpracování osobních údajů podle obecného nařízení (ON, GDPR). Je vždy na posouzení obecního úřadu, zda vyvěsí
dokument v plném znění, nebo usoudí, že postačí pouze oznámení o možnosti převzetí písemnosti a že ochrana soukromí převažuje nad zájmem veřejnosti seznámit se s plným obsahem.
Veřejná vyhláška je jeden ze způsobů doručení účastníkům řízení podle
§ 19 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Tímto způsobem se doručuje osobám neznámého pobytu nebo sídla; osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat; osobám, které nejsou známy, a v případech,
kdy to stanoví zákon. To nastává při řízení s velkým počtem účastníků –
musí jich být víc jak 30 (§ 144 správního řádu), a to zejména kvůli hospodárnosti řízení.
Pokud již doručujete veřejnou vyhláškou, správní řád vám dává na
výběr ze dvou možností. Buď písemnost vyvěsíte v plném znění, nebo
na úřední desku vyvěsíte pouhé oznámení o možnosti převzít písemnost.

Zvažte, zda ochrana soukromí nepřeváží
Samotné posouzení, zda bude na úřední desce vyvěšen dokument v plném znění nebo pouhé oznámení o možnosti převzetí písemnosti, se řídí základními zásadami zpracování osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 ON.
Obec musí při rozhodování, jaký způsob doručení využije, zohlednit účel
zveřejnění dokumentu, zvážit okolnosti konkrétního případu a obsah
doručované písemnosti, tedy především zohlednit zásadu účelnosti
a minimalizace. Jinými slovy, musíte zhodnotit, zda při zveřejnění na
úřední desce nepřeváží zájem nad ochranou osobních údajů, které písemnost obsahuje.
Zároveň platí, že doručení pouhým oznámením o možnosti převzít
písemnost nelze např. v situacích, kdy je doručováno neznámým adresátům, jejichž totožnost není známa a jsou identifikováni jinou vlastností,
jako je typicky údaj z katastru nemovitostí.
Naopak, pokud doručujete konkrétní fyzické osobě, můžete zvážit
pouhé zveřejnění oznámení o možnosti převzít písemnost. Pak na úřední desku uvedete pouze osobní údaje nezbytné pro identifikaci adresáta. Jedná se o jméno, příjmení, adresu bydliště. Je možné uvést i rok narození, a to z důvodu, že na stejné adrese mohou bydlet osoby stejného
jména. Nejsou tak zveřejňovány podrobnosti obsažené v doručované
písemnosti.
Upozorňujeme, že pokud doručujete veřejnou vyhláškou, nemůžete
do dokumentu jakkoliv zasahovat, např. začernit určité pasáže. Stejně
tak nemůžete jakkoliv pozměňovat písemnost zaslanou obecnímu úřadu jiným orgánem.

Praktický příklad – řízení s velkým počtem účastníků
Kdy přemýšlet o zveřejnění pouze oznámením o možnosti převzít písemnost? Příkladem může být řízení podle stavebního zákona. V mnoha
případech se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kde vystupují jak
hlavní účastníci (pro modelový příklad uvažujme např. o počtu 35 fyzických osob), tak vedlejší účastníci řízení (uvažujme např. o počtu tří fyzických osob). Hlavním účastníkům se sice doručuje jednotlivě, těm vedlejším lze ale doručovat veřejnou vyhláškou (§ 144 správního řádu).
Dokument tak obsahuje velké množství osobních údajů o více než
38 fyzických osobách. Tyto údaje se vyvěšením na úřední desku stávají
veřejně dostupnými, a jak bylo uvedeno výše, správní orgán nemá možnost dokument jakkoliv pozměnit.
Proto je nutné vedlejším účastníkům v takovém případě, a při splnění výše uvedených podmínek, doručit oznámení o možnosti převzít písemnost. Ochrana osobních údajů 35 lidí zde převažuje nad právem doručit veřejnou vyhláškou dokument třem lidem, tedy nad hospodárností a snížením administrativní zátěže.

A na co si musíte ještě dávat pozor?
Z pohledu ochrany osobních údajů je informace zveřejněná na úřední desce (fyzické i elektronické) daná k nahlédnutí neomezenému okruhu osob.
Po ukončení doby zveřejnění (vyvěšení) nemáte oprávnění dokument
s osobními údaji dále zveřejňovat. V případě elektronické úřední desky
musíte navíc zajistit, aby nedošlo k tzv. indexování dokumentů obsahujících osobní údaje internetovými vyhledávači. Pokud tak příslušný obecní
úřad či správní orgán neučiní, obsah dokumentů s osobními údaji může být
přístupný i po jejich sejmutí z elektronické úřední desky, jelikož bude uložený a dohledatelný v archivech vyhledávačů (Google, Seznam). Úřad pro
ochranu osobních údajů dokonce opatření proti indexování považuje za
standardní, tedy povinné opatření na straně správce osobních údajů. 3)
Pavel Hradil
Autor působí jako pověřenec pro ochranu osobních údajů
3) Úřad pro ochranu osobních údajů (2020):
Doručování veřejnou vyhláškou na úřední desce, dostupné z:
https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=45791
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Koronavirus a povinnost plnění smluvních závazků
Aktuální situace související s masivním šířením onemocnění Covid-19 přinesla do života všech obyva- Druhý díl
tel změny v mnoha oblastech. Velkou měrou zasáhla i oblast dodavatelských vztahů a objevily se
otázky týkající se povinnosti plnění závazků z uzavřených smluv s ohledem na komplikace spojené s epidemií koronaviru. Tato situace nepochybně postihla i mnoho obcí, které stojí obvykle na straně objednatele.

Zánik závazku
pro nemožnost plnění
V důsledku nepředvídatelného vývoje okolností může také dojít k takové situaci, kdy se závazek, stanovený smlouvou, stane nesplnitelným.
V takovém případě, protože se plnění stalo nemožným, zaniká sjednaný závazek ze zákona.
Pokud však dojde pouze ke ztížení podmínek
plnění, je-li plnění možné pouze s většími náklady, s pomocí jiné osoby anebo až po době
stanovené ve smlouvě, nejedná se o plnění nemožné a nedojde ani k zániku závazku.
Může také dojít k situacím, kdy se stane nemožné pouze splnění části závazku. Pokud
jsou naplněny podmínky uvedené výše, zanikne pouze část smlouvy s plněním do budoucna
a dosavadní část zůstane v platnosti. I v tomto
případě však může dojít k zániku celého závazku, pokud by nesplnění jeho zbytku nemělo pro objednatele význam.
I když jsou podmínky pro konstatování zániku závazku z důvodu nemožnosti jeho plnění
naplněny, dodavatel může být povinen uhradit
škodu, která v důsledku zániku závazku objednateli vznikla. Této povinnosti se zbaví v případě, že objednateli bez zbytečného odkladu poté,
co se o nemožnosti plnění dověděl nebo dovědět musel, tuto skutečnost oznámí. Zákon zde
tedy zdůrazňuje nutnost pečlivého a rychlého
přístupu dodavatele, který s ohledem ke svému
postavení musí soustavně kontrolovat a vyhodnocovat, zda je schopen sjednaný závazek plnit.
Výskyt onemocnění Covid-19 a navazující
opatření pravděpodobně nebudou mít ve větším
množství případů jako důsledek zánik závazku
pro nemožnost plnění. Plnění je, či bylo, z důvodu opatření zavedených státem pouze omezeno
a tato přijatá opatření mohou způsobit zejména
prodlení ve splnění závazku. Nenastane však absolutní nemožnost plnění, kterou lze očekávat
zejména v případě tzv. fixních závazků; jedná se
o závazky, u kterých je stanovený přesný termín
plnění a je z nich patrné, že na opožděném plnění nemá objednatel zájem (např. objednávka
ohňostroje ke konkrétní významné události).
Smluvní strany tedy musí vyhodnotit, které z jejich platných závazků mají charakter těchto fixních smluv a posoudit individuálně dopady aktuální situace na každý z nich.

Zproštění se odpovědnosti za škodu
Každá smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z uzavřené smlouvy, odpovídá
za škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Dojde-li tedy ke zpoždění s plněním závazku
ze smlouvy, odpovídá dodavatel za škodu, která
tím objednateli vznikla. Občanský zákoník stanoví případy, kdy se dodavatel takové povinnos-

ti zprostí. Pokud byla škoda způsobena v důsledku tzv. vis maior, tedy mimořádné a nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli
dodavatele, která mu trvale nebo dočasně zabránila v plnění závazku, není dodavatel povinen hradit objednateli takto vzniklou škodu.
Ani výskyt této vis maior však nezbaví dodavatele odpovědnosti za škodu, pokud tato překážka vznikla až v době, kdy byl dodavatel v prodlení s plněním, či vznikla z jeho osobních poměrů
(např. zdravotní stav (nemoc), věk, rodinné poměry, osobní majetkové poměry, vztahy se subdodavateli apod.) anebo se jednalo o takovou
překážku, kterou byl dodavatel povinen překonat (tzn., že se ve smlouvě strany dohodly, že je
dodavatel povinen překonat veškeré překážky
a vyloučily tedy liberační důvod pro odpovědnost za neplnění závazku v důsledku vis maior).
Pandemii koronaviru lze nepochybně pokládat
za vyšší moc (vis maior). V oblasti dodavatelských vztahů to znamená, že není-li např. v důsledku opatření vyplývajících z šíření Covid-19
dodavatel schopen nakoupit materiál na zhotovení díla, je zproštěn povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikla nesplněním
smlouvy či jejím opožděným plněním. Je však
důležité uvědomit si, že výskyt vyšší moci obvykle nezbavuje dodavatele povinnosti hradit
smluvní pokutu sjednanou ve smlouvě. I zde
však platí, že je nutné posoudit každou uzavřenou smlouvu individuálně a postupovat dle vůle smluvních stran v ní projevené (která může
mj. obsahovat i specifická ustanovení o postupu
v případě výskytu vis maior).

Nejprve je třeba posoudit smlouvu
s dodavatelem
Je velmi pravděpodobné, že mnoho obcí po jarní a následné podzimní vlně koronaviru v roce
2020 bylo postaveno před problém týkající se
plnění smluv, jež uzavřely v době před vznikem
pandemie. Pokud tak už obce neučinily, je potřebné nejprve posoudit smlouvu, kterou s dodavatelem uzavřely. Soustředit by se měly zejména na to, zda si smluvní strany vzájemným
ujednáním vyloučily ustanovení o riziku změny
okolností. Pokud na sebe dodavatel smluvně riziko změny okolností převzal vyloučením aplikace zákonných ustanovení, pak jeho žádost
o posunutí termínu či prominutí úhrady smluvní pokuty není pro obec závazná. V takové situaci bude pouze na vůli obce, zda se s dodavatelem na úpravě původních podmínek smlouvy
dohodne. U obvykle uzavíraných smluv obcí
pravděpodobně nebude docházet ani k jejich
zániku z důvodu nemožnosti plnění. Nelze to
však vyloučit a je třeba vycházet z konkrétní situace a smlouvu posoudit z hlediska naplnění
podmínek stanovených zákonem.
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Častou a složitou může být otázka povinnosti k náhradě škody, která obci vznikla v důsledku nesplnění závazku ze smlouvy (či opožděného plnění) dodavatelem. I v tomto případě je na prvním místě nutné pečlivé posouzení
uzavřené smlouvy. Dodavatelé si ve smlouvách
často stanoví postup v případě výskytu vyšší
moci. Je tedy nezbytné věnovat těmto ustanovením pozornost a v návaznosti na ně pak posoudit, do jaké míry bude možné aplikovat
ustanovení zákona.

Vhodným řešením může být
odstoupení od smlouvy
V případě trvajícího prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy, je-li důvodem výskyt onemocnění Covid-19, může být vhodným řešením
pro obec odstoupení od smlouvy, a to z důvodů
jejího podstatného či nepodstatného porušení. Podmínky pro odstoupení od smlouvy stanoví občanský zákoník, i zde však platí, že přednost mají případná smluvní ujednání stran.
Většinu výše uvedených postupů je možné
uplatnit v případech, kdy byly pro uzavřené
smluvní vztahy výskyt onemocnění Covid-19
a následné události nečekanými okolnostmi.
Pro smlouvy uzavírané v současné době, tedy
v období, kdy jsou rizika spojená s tímto onemocněním v oblasti dodavatelských vztahů
alespoň z větší části definovatelná, nebude veškeré uvedené mechanismy možné uplatnit
(dodavatel je povinen přistupovat ke sjednání
závazku s péčí a odbornou pozorností a vyhodnotit aktuální a reálné riziko hrozící sjednávanému závazku). Je také třeba počítat s větší mírou opatrnosti na obou stranách smluvního
vztahu a se snahou dodavatele nepřistoupit na
převzetí rizika změny okolností či snahu smluvních stran přesněji definovat podmínky při budoucím výskytu vyšší moci.
Připravila Slávka Kopačková
Autorka je právnička se specializací na
komunální právo a šéfredaktorka
dvouměsíčníku Samospráva v právu,
jehož první číslo pro klienty SMS-služby s.r.o.
vychází v lednu 2021.
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Když obec provozuje lyžařský vlek

Téma

Do kategorie služeb na venkově nepatří jen pošty, obchody či zajištění zdravotnické péče, zkrátka ty, bez kterých se obyvatelé venkova neobjedou. Mohou to být třeba i lyžařské vleky, které samotné obce provozují. Je až s podivem, že si na to i v současné obtížné době troufají. Ve Zlaté Olešnici v Libereckém kraji začnou s provozem lyžařské sjezdovky od letošní sezóny,
v Lužné, Pozděchově nebo Újezdu u Valašských Klobouk ve Zlínském kraji jsou už v tomto směru zkušenější. Proč to dělají
a co všechno to obnáší?

Zlatá Olešnice: Chtěli jsme zachovat 40letou tradici
Lyžařský areál ve Zlaté Olešnici najdete na jihozápadní straně kopce zvaného Javorník. Měří přes 500 metrů a za pěkného počasí a ideálních sněhových podmínek si tady s rodinou můžete celý den užívat lyžovačku na sluníčku. Sjíždět se
tu dají dvě červené sjezdovky a jedna modrá. Pro děti je zde mírný svah s dětským vlekem. Areál až dosud provozoval
TJ Sokol. Od letošní sezóny si jej ale bere na starost přímo obec. Hlavně kvůli zachování více jak 40leté tradice, říká starosta Jiří Černý.
Proč se vaše obec rozhodla provozovat
lyžařský vlek?
Rozhodli jsme se tak po neúspěšných sezonách v předchozích letech. Dosavadní provozovatel, kterým byl TJ Sokol, už neměl prostředky na spuštění lyžařského areálu. Abychom udrželi tradici a areál nezanikl, zvolili
jsme vlastní provoz jako nejvhodnější řešení.

Předpokládám, že až napadne sníh
a situace to dovolí, spustíte to. Co všechno
ale předcházelo zahájení provozu?
Pokud sníh napadne, určitě vlek spustíme, protože investice nejsou malé a bohužel areál přebíráme od TJ Sokol s nemalým dluhem, který
se musí splácet. K provozu je především nutné
mít veškeré revize, dále smlouvu s dodavateli
energií, živnostenské oprávnění nejen na provoz vleku, ale i na občerstvení, proškolený personál. Hlavně jsme ale museli podepsat nájemní smlouvu s TJ Sokol Zlatá Olešnice, bez
které by nešlo potřebné přepisy udělat.

Co všechno bude provozování vleku
obnášet? Zaměstnáte brigádníky nebo
obecní zaměstnance?
Provoz vleku si vyžádá každodenní organizační zajištění, zaměstnance do služeb, rolbování
sjezdovky, vyčištění parkoviště, zásobování
bufetu a kontrolu zařízení před každodenním

spuštěním. Personální zajištění bude hlavně
na zaměstnancích obce, o víkendech je nahradí členové místního sokola, brigádníci a osoby, které zaměstnáme na dohodu o provedení
práce. A pokud dojdou síly, tak je připrané jít
do akce vedení obce i se zastupiteli (smích).

vání více jak 40leté tradice provozování vleku
a oddlužení místního sokola.
Rád bych všechny do našeho areálu ve Zlaté Olešnici pozval. Najdete tady i půjčovnu, lyžařskou školu, modrou a červenou sjezdovku
a hlavně příjemné občerstvení.

Co od této služby očekáváte?

Děkuji za rozhovor
a ať se vám daří!

Očekáváme zajištění sportovního vyžití pro
místní a ubytované, hlavně ale také pokračo-

Marie Šuláková

10SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 1/2021

Újezd u Valašských Klobouk: Provozovat obecní vlek?
Leda, když nevíte, co s časem a penězi, žertuje starosta
Dříve byly lyžařské vleky téměř u každé obce, která měla kopec. Po revoluci jim nebylo přáno a takřka všechny zanikly,
protože jde o nákladnou záležitost. Přesto se najdou obce, které vlastní vlek provozují. Ve Zlínském kraji jde například
o Lužnou, Pozděchov nebo Újezd u Valašských Klobouk. Starosta poslední jmenované obce Vladimír Kráčalík s tím má
bohaté zkušenosti. „Vlek je u nás od roku 1986. Byl to vyřazený zvratkový vlek, který tu místní nadšenci repasovali,“ popisuje.
Od té doby byl vlek neustále v provozu?
V podstatě ano. Na post starosty jsem nastoupil v roce 1998, v době, kdy byly zvratkové vleky
z hlediska bezpečnosti provozu zakázány. První, co jsem ve funkci slyšel, bylo ‚Starosto, dělaj
s tým vlekem neco!‘ Se zastupitelstvem jsme se
shodli na modernizaci vleku, pořídili jsme pomu a tím to vše začalo.

S tím souvisejí určitě i další náklady, že?
Přesně tak. Nastala éra doplňování. Místo buňky, která stávala nahoře u svahu, jsme postavili
lyžařskou chatu se zázemím a bufetem. Sehnali jsme rolbu, museli jsme vykoupit pozemky,
začali jsme budovat zasněžování, s tím souviselo posílení dodávky elektrické energie…

To s sebou muselo nést mnoho potíží
Ano, začaly se zvedat náklady, protože jsme
měnili rolbu za silnější typ, který zvládne
technický sníh. Zasněžování taky něco stálo.
Následovala přístavba chaty pro zvětšení kapacity, rekonstruovali jsme také cestu ke svahu a zvětšili parkoviště pro větší komfort návštěvníků.

Odkud jste brali finance, řešili jste to
pomocí dotací?
Z dotací jsme hradili jen jedinou věc, a to právě
zmíněnou cestu k vleku. Jinak jsme vše platili
z obecních zdrojů. Musím pochválit zastupitelstvo, že jsme se v tomto vždycky shodli. No
a velký dík patří zaměstnancům obce a partě
spoluobčanů, kteří pomáhají.

oblíbený, protože máme pozvolný a nepříliš
dlouhý kopec střední náročnosti, který je dobře dopravně dostupný a s hezkým zázemím.
Jezdí k nám rodiny, děti se tu učí první lyžařské
krůčky, poslední dobou sem zavítají i občané
důchodového věku. A musím zmínit i lyžařské
výcviky, které u nás využívají snad všechny školy z okolí. Ne všichni rodiče totiž mají na to, aby
zaplatili dítěti výcvik v Alpách nebo Tatrách.
U nás to je tak: školáky z blízkých obcí každé
ráno nabere autobus, doveze je na místo, v ceně mají po celé dopoledne lyžování plus využití chaty a pak jedou domů. Za týden se vejdou
do tisícovky. To je lákavá nabídka, zvlášť pro ro-

diče menších dětí. Nám to také vyhovuje, máme vykryté dopoledne.

A řešíte nějak celoroční využití svahu?
Kolem vede zelená turistická značka z projektu Okruh šesti dědin, který jsme dávali dohromady zhruba před deseti lety. Chata je ale díky
kvalitnímu zázemí velmi oblíbená a pronajímá se celoročně. Konají se tam například oslavy, svatby a nejrůznější akce.

Děkuji za rozhovor. Ať se vám i letošní
sezóna vydaří!
Iva Šimoníková

To zní na dnešní poměry neuvěřitelně…
Ono to taky neuvěřitelné bylo. Myslím, že dnes
by se to už jen tak nepovedlo. Byla jiná doba,
myslím, že teď by nám chyběla vůle. Finanční
náklady v součtu celkové investice a provozu
jsou nemalé. Dnes už bych zastupitelstvo asi
těžko přesvědčoval. Kolikrát jsem musel i já
obětovat provozu vlastní čas a nebylo ho málo.
Například když onemocněl vlekař, šel jsem ráno na úřad a od 14 hodin pak zajišťoval celou
sezonu provoz. Nebo jsem po večerech chodil
upravovat svah rolbou, zajistit zboží do bufetu
atd. Vlek může provozovat obec, jen pokud neví, co s časem a co s penězi (smích).

Nemusíte litovat, z újezdského vleku se
v rámci regionu stalo oblíbené středisko.
Čekal jste to?
Když vidíte spokojené lyžaře, tak vás to zahřeje
a řeknete si, že to nebylo zbytečné. Náš vlek je
SMSKA • Zpravodaj Sdružení místních samospráv České republiky • 1/2021
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Co se děje u nás v kraji?

aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory

Milí čtenáři. V seriálu Co nás pálí postupně představují předsedové krajských Sdružení místních samospráv ČR témata, která momentálně řeší samosprávy v jejich regionech.

Pardubický kraj

Výstavba D35 se dotýká obcí i měst.
Je třeba se o tom konečně pobavit!
Doprava je palčivým tématem většiny území ČR. V Pardubickém kraji je
palčivost přikořeněna výstavbou dálnice D35. Ta se bezprostředně dotýká obcí a měst. A to nejen těch, přes jejichž území nový dopravní tah povede, ale i dalších, jež jsou zasaženy nadměrným provozem nákladních
vozidel, která v průběhu stavby převáží materiál. Jakmile to bude možné, uspořádáme setkání s představiteli vedení kraje a odpovědných institucí, říká předseda SMS ČR v Pardubickém kraji Jozef Petrenec.
O co jde?
Dálnice D35 byla poprvé do plánů dálniční sítě zakreslena v roce 1963.
Již tehdy vznikl plán na vybudování dálnice, která by spojovala města
Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy – Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, kde by došlo k napojení na dnešní dálnici D1. V současných plánech české dálniční sítě představuje dálnice D35 tzv. severní páteřní trasu, která by měla spojit Čechy a Moravu.
Jaká je aktuální situace?
Výstavba probíhá na několika úsecích. V letošním roce by měl být zprovozněn úsek Opatovice – Časy dlouhý necelých 13 kilometrů. Po navazujícím téměř 15kilometrovém úseku Časy – Ostrov bychom se měli projet
již v příštím roce. Výstavba na Pardubicku je tedy v plném proudu a spolu s ní i kamionová doprava obsluhující stavbu.
Přivaděče: odkup, ale i vyvlastňování
Vedení kraje informovalo na konci minulého roku o intenzivním řešení
přivaděčů. Od samotného začátku vedl kraj jednání s vlastníky pozemků v oblastech, kde povedou přivaděče v nové trase. Cílem kraje je vyhnout se vyvlastňování. To se v oblasti Rokytna podařilo. Po dvou letech
se vedení kraje dohodlo s vlastníkem půdy na odkupu, což dává výstavbě přivaděče zelenou. V oblasti Dašic a Zminného nedospělo bohužel
jednání s vlastníkem zemědělské půdy k tak zdárnému konci. V tomto
případě musí kraj přistoupit k vyvlastnění některých pozemků.
Kraj má na tyto stavby obdržet 2,7 miliardy korun od Státního fondu
dopravní infrastruktury. Náklady na všechny úseky budou ale o více jak
miliardu vyšší.
Obce i města nyní trpí kamionovou dopravou
Výstavbou dálnice jsou dotčeny i obce a města, přes které jezdí kamiony
vezoucí stavební materiál. Na konci září minulého roku byla degradace

těchto silnic II. a III. tříd ohodnocena na 2,8 miliardy korun včetně DPH. Toto číslo nezahrnovalo všechny postižené komunikace. Některé z označených totiž stát neuznal, ačkoliv vedení kraje je přesvědčeno, že je stavební
firmy pro průjezd kamionů využívají. Problém s průjezdem kamionů trápí
i město Sezemice, kudy denně projedou více než dva tisíce kamionů.
Co dál?
Výstavba se dotýká mnoha členských obcí a měst. Jsme si jako členové
krajského předsednictva vědomi toho, jak důležitá je vzájemná informovanost mezi zastupiteli samospráv, představiteli kraje a zástupci odpovědných institucí. I proto jsme na začátku roku 2018 uzavřeli memorandum o spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Pardubice.
V loňském roce jsme plánovali uspořádat v sídle krajského úřadu přátelské setkání formou kulatých stolů na téma doprava
v kraji. Vzhledem k epidemiologické situaci musela
být akce dvakrát zrušena. Jakmile to bude možné, akci
uskutečníme. O diskusi nad tímto tématem s vedením
kraje a odpovědnými institucemi jsme zaznamenali
velký zájem. To nás těší a věříme, že se nám brzy podaří naplnit cíle uzavřených memorand o spolupráci.
Jozef Petrenec
Předseda SMS ČR v Pardubickém kraji
a starosta obce Dříteč

Královéhradecký kraj

Kraj více podpoří malé knihovny
Téměř deset milionů korun rozdělí Královéhradecký kraj malým knihovnám. Radní odsouhlasili navýšení dotace oproti loňsku o takřka 400 tisíc
korun. Podpora je určena převážně na propojování, předávání zkušeností a rozvoj nových knihoven. Obecní knihovny už dávno nefungují jenom
jako půjčovny knih, ale staly se místy pro setkávání. Zejména pro starší
generace hrají důležitou roli socializace a společné interakce s druhými.
Krajské SMS ČR si roli knihoven v obcích uvědomuje, a to zvláště v současné době, kterou provází řada omezení.
Helena Kuthanová

Jihočeský kraj

Jihočeský hejtman fandí aktivitám SMS ČR
Že bude spolupráce Jihočeského kraje s krajským předsednictvem SMS
ČR zdárně pokračovat, naznačuje i první setkání představitelů sdružení
s hejtmanem Martinem Kubou. Schůzka, jíž se účastnili předseda SMS
ČR Stanislav Polčák a krajský předseda Jiří Iral, se uskutečnila 9. prosince 2020. I přes složitou epidemiologickou a ekonomickou situaci vyjádřil
hejtman sdružení pro následující období svou podporu.
S hejtmanem o rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího správního soudu
Na setkání se zejména diskutovalo o rozhodnutí Ústavního a poté i Nejvyššího správního soudu. Ústavní soud vloni v únoru konstatoval, že
plošné a přímé zveřejňování osobních údajů je protiústavní. V listopadu
pak rozhodl také Nejvyšší správní soud, že starosty a další komunální
politiky nelze postihovat za to, že v obavě z porušení ústavně zaručeného práva na ochranu soukromí odmítli podat tzv. oznámení. Komunální
politici už tedy nemohou být trestáni, odmítli-li zveřejnit své majetkové
poměry na internetu. SMS ČR tak dosáhlo zásadního posunu při aplikaci zákona o střetu zájmů a jeho dopadech na komunální politiky.
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Pardubický kraj

Tématem prosincových schůzek
byl daňový balíček

Střet zájmů a konkrétní příklad místostarostky Ražic…
Jednání s hejtmanem se účastnila i místostarostka členské obce Ražice
Kateřina Vaňková, která byla, stejně jako řada dalších starostů, shledána vinnou z přestupku porušení zákona o střetu zájmů. Na Nejvyšší
správní soud se jakožto její právní zástupce obrátil předseda SMS ČR
Stanislav Polčák poté, co Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl
i po vynesení nálezu Ústavního soudu v červnu roku 2020 první žalobu
proti pokutování této místostarostky za odepření vnesení jejího oznámení do centrálního registru v roce 2017. Nejvyšší správní soud rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil. Stanislav Polčák zastupuje jako advokát
v podobné věci téměř dvě stovky komunálních politiků a političek.
Hejtman Kuba je zároveň předsedou Asociace krajů
Hejtman Martin Kuba vyjádřil svou budoucí podporu následné rehabilitaci všem takto dotčeným a postiženým zástupcům samospráv i společnému postupu se SMS ČR. Vzhledem k tomu, že byl zvolen i předsedou Asociace krajů, je jeho příslib pro sdružení o to významnější. „K tomuto zvolení mu touto cestou dodatečné gratuluji a zároveň věřím i v budoucí
dobrou spolupráci SMS ČR s Asociací krajů. Že za námi stojí, už ostatně ukázal
i při projednávání tzv. daňového balíčku na sklonku roku 2020,“ uvedl předseda krajského sdružení Jiří Iral.
Jiří Iral, předseda SMS ČR Jihočeského kraje

Jihomoravský kraj

Hledají se zaniklé obce na jihu Moravy
Brněnští vědci začali pátrat po osudech jihomoravských obcí, které zmizely z mapy mezi koncem druhé světové války a rokem 1989. Připravuje se
nový web, na němž budou informace o zaniklých obcích k dispozici. „Musely to být velice smutné chvíle, když byli nuceni v roce 1978 Mušovští opustit své
domovy, aby umožnili vznik Novomlýnských nádrží. Když se loučili se svým domovem, společně zpívali v hospodě a plakali při tom,“ vyčetla z historických
zdrojů krajská manažerka Blanka Březinová, která vznik mapového portálu sleduje. Podle dosavadních zjištění vědců zanikly v kraji i osady v souvislosti s budováním pohraničního pásma u hranic s Rakouskem. 
BB
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Společnou výzvu SMS ČR, SMO ČR a hlavního města Prahy ve věci návrhu tzv. daňového balíčku představilo 8. prosince krajské předsednictvo
SMS ČR poslancům a senátorům z Pardubického kraje. Online jednání
se zúčastnil senátor Jan Tecl (ODS) a poslanci Mikuláš Ferjenčík (Pirátská strana) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Ve společné výzvě organizace
doporučily, aby byla v rozpočtovém určení daní stejná míra poměrů náhrad pro obce (města) a kraje. Navrhly, aby poměr těchto náhrad v RUD
dosahoval obecné výše 80 % předpokládaných ztrát samospráv, tj. pro
obce 26,07 %. Závěry diskuse vyzněly pozitivně. Hosté přislíbili záměr
projednat a v případě shody jej podpořit. Na online jednání navázalo tentýž den také osobní setkání s poslancem Jaroslavem Kytýrem (ANO 2011).
Hlavním tématem schůzky byla opět otázka tzv. daňového balíčku a jeho dopadů na krajské a obecní rozpočty.
Daňový balíček ovlivní i POV
Ve stejném týdnu se členové krajské předsednictva sešli v obci Sloupnice s
hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Setkání si nenechali ujít ani předseda SMS ČR Stanislav Polčák a krajský radní zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. I tady se probíral zejména tzv. daňový balíček a jeho dopady na rozpočty samospráv.
S krajským rozpočtem souvisí i otázka dotačních titulů v rámci Programu obnovy venkova (POV). V tuto chvíli není zatím jasné, kolik peněz na
POV kraj ze svého rozpočtu vyčlení. Kvůli změnám, které daňový balíček
přinese, schválil kraj na příští rok rozpočtové provizorium. Výše podpory
POV bude známa po schválení rozpočtu. Hejtman Netolický i přesto vyzval
k podávání žádostí. V loňském roce se snížil počet obyvatel, coby kritérium
příjemce dotace, kterou dostaly jen obce do tisíce obyvatel. „K rozvoji venkova se dá přistoupit více kriteriálně. Víme, které lokality v našem kraji jsou na tom
nejhůře. Otázkou je, zda by i to nemělo POV zohledňovat,“ uvedl hejtman.
S hejtmanem i o prodejnách
Téma debaty se stočilo i na podporu prodejen. Ta má i přes složitou situaci způsobenou výpadky příjmů nadále pokračovat, a to i se zohledněním nabízených regionálních výrobků. Starosta Josef Škeřík, který jednání hostil, uvedl, že ve Sloupnici fungují dvě prodejny Konzum. Zatímco jedna prosperuje, druhá ne. Prosperující prodejna nepodporuje
finančně tu neprosperující. Vedení družstva Konzum žádá příspěvek na
provoz prodejny obec. Pokud obec prodejnu Konzum nepodpoří, žádá
družstvo podporu od kraje. Hejtman Netolický přislíbil, že se se zástupci obchodního družstva Konzum setká.
Kristýna Vodrážková
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Moravskoslezský kraj

Moravskoslezskému sdružení
přibyly na sklonku roku další dvě obce
Členská základna v Moravskoslezském kraji se ještě těsně před Vánocemi rozšířila o dvě další obce, do „rodiny SMS ČR“ se jich zde nyní hlásí
celkem 81. Krajské sdružení to potěšilo, jako když vánoční dárek potěší
malé dítě. V roce 2020 přibyly čtyři obce – Kunín, Kujavy, Neplachovice
a Bukovec. „Poslední dvě nové obce navštívíme během ledna a představíme jim
veškerou naši činnost a benefity, které mohou nyní využít,“ okomentovala
předsedkyně krajského předsednictva Regína Vřeská. Aktivita krajského
předsednictva se v prosinci upínala k akcím spojeným s koncem roku.
Předsednictvo v Moravskoslezském kraji zaslalo všem členským obcím
dopis, ve kterém jim složilo poklonu za jejich činnost i spolupráci.
Michal Dresler

o stavu komunikací z geoinformačního systému AGIS, o nastavení dotačních programů kraje v příštích letech, vyjasnili si postoje k řešení odpadového hospodářství Servisní společností Odpady Olomouckého kraje.
Nové informace o snaze kraje řešit restrukturalizaci lesů ČR a slučování lesních správ nebo bližší upřesnění schváleného Programu obnovy
venkova přinesla poté samostatná jednání s náměstkem hejtmana pro
regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova Janem Šafaříkem,
s radním pro školství Alešem Jakubcem a radní Zdeňkou Dvořákovou
Kocourkovou, do jejíž kompetence spadají investice, evropské projekty,
transparence, IT, Smart region. „Věříme, že i další jednání krajského předsednictva se zástupci vedení kraje, která jsou plánovaná na začátek roku 2021,
budou stejně přínosná a pozitivní, jako ta již uskutečněná,“ uvedl krajský manažer Pavel Hradil.
PH

Plzeňský kraj

Železničáři bourají nevyužívané budovy.
Do konce ledna mohou sportovní organizace Podaří se obcím některé objekty zachránit
a najít pro ně nové využití?
žádat o krajskou podporu
Celkem 30 milionů korun rozdělí letos mezi tělovýchovné a tělocvičné
jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí Moravskoslezský kraj. Učiní tak prostřednictvím České unie sportu.
„Způsob vyplácení financí přes Českou unii sportu je efektivní, přehledný a transparentní. Ukázalo se, že se tak daří podpořit mnohem více organizací než v minulosti,“ odůvodnil spolupráci s unií náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. O příspěvek od
13 do 130 tisíc korun mohou organizace žádat do konce ledna. Podpora
bude poskytnuta maximálně do 60 % celoročních výdajů. Více informací naleznete na webových stránkách ČSU: http://msk.cuscz.cz/program
-podpory-sportu-v-moravskoslezskem-kraji-sport-msk-2021 -tj-sk
Michal Dresler

Několik desítek drážních objektů v Plzeňském kraji hodlá v nadcházejících letech srovnat se zemí Správa železnic. „Většina vytipovaných objektů
jsou už nevyužívaná stavědla, výhybkářská stanoviště, strážní domky ve špatném stavebně-technickém stavu s nevyhovujícími nebo chybějícími inženýrskými sítěmi, často v těsné blízkosti dráhy, případně s problematickým přístupem,“ přiblížila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. V kraji byla již do
podzimní demoliční zakázky, kterou vyhrál Metrostav Infrastructures
s cenou 3,3 mil. korun, zahrnuta stavědla v Holýšově na Domažlicku
i v Sušici, také strážní domek ve Zdemyslicích na Plzeňsku a strážní domek ve Velkém Boru na Klatovsku. Podobný trend ze strany Správy železnic lze očekávat i v následujících letech. Podaří se obcím některé objekty zachránit a najít pro ně nové využití?
Roman Svoboda

Olomoucký kraj

Prosinec ve víru jednání s představiteli
Olomouckého kraje
Sérii schůzek s nově zvoleným vedením Olomouckého kraje zahájili na
počátku prosince členové krajského předsednictva SMS ČR. Účelem
těchto setkání bylo představení činností a fungování SMS ČR na celostátní a krajské úrovni, navázání spolupráce a diskuze nad aktuálními
problémy v kraji.
Schůzka s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem za značně protáhla nad rámec sjednaného času. Kromě členů krajského předsednictva se jí zúčastnil i radní Radim Sršeň a zástupci celostátního vedení SMS ČR, výkonná ředitelka Jana Přecechtělová a člen předsednictva
Radek Brázda. Pohovořili o tom, jak by mohl Olomoucký kraj využít data

V Chodové Plané drží krok s dobou moderní
O další inovativní prvek v rámci projektu Smart City rozšířil svůj „chytrý
park“ městys Chodová Planá na Tachovsku. Po veřejné elektronické
desce a inteligentní lavičce, na které se můžete připojit k internetu nebo si s její pomocí nabít mobilní telefon, přišla na řadu moderní veřejná toaleta.
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Je umístěna v centru, v blízkosti autobusové zastávky, a je vyzdobena
potiskem zeleně, aby zapadla do zdejšího prostředí. Provozuje se celoročně a díky LED osvětlení je možné ji využívat i za tmy. Jak dále uvádí místní
zpravodaj Regent, záchod je vybaven moderními autonomními technologiemi pro přístup i bezkontaktní platbu. Ta je možná hned několika
způsoby – formou sms, naskenováním QR kódu nebo bezdotykovou platební kartou. Poplatek za užití toalety činí deset korun a uživatel má k dispozici toaletní papír, desinfekci, vodu, mýdlo, zrcadlo a sterilní prostředí.
Moderní veřejné WC sděluje vzdáleně městysu i důležité provozní a statistické informace. Inteligentní technologie například včas upozorní na
provozní stav, spotřebu náplní a poskytuje i informace o návštěvnosti,
upozorní například i na to, že nádoba na kaly je plná. Stejně jako na chytré lavičce před úřadem je pak i na této toaletě možné dobít si mobilní telefon a je zde zajištěn i volný přístup k wifi.
Roman Svoboda

Středočeský kraj

O odpadech s novou radní pro životní
prostředí a zemědělství
Odpadové hospodářství, ale také vodovody a kanalizace v obcích byly
předmětem prosincového jednání s novou radní Středočeského kraje

pro životní prostředí a zemědělství Janou Skopalíkovou. Setkání se
účastnili předseda středočeské organizace SMS ČR Petr Halada a člen
předsednictva Milan Kazda, spolu s nimi také předsedkyně Spolku pro
obnovu venkova ČR. Všichni přítomní souhlasili s uspořádáním seminářů o odpadech a domluvili se i na další spolupráci.
Martina Jiříková a Michal Hinda

Ústecký kraj

Obce Vražkov a Bynovec
mají nové zastupitele
Ve Vražkově na Roudnicku a v Bynovci na Děčínsku se v adventním čase
mimořádně volila nová zastupitelstva. V obou případech zvítězila uskupení dosavadních starostek, která získala vždy tři mandáty z celkových
sedmi. Vražkov, kde v červnu po složení funkcí klesl počet zastupitelů
pod nejnižší povolený počet, může i nadále vést starostka Jaroslava
Smetanová a pokračovat ve svém třetím volebním období. Také obec
Bynovec v malebném území CHKO Labské Pískovce povede dosavadní
starostka Petruše Zahradníková. Při účasti tří čtvrtin oprávněných voličů
se zisk jejího uskupení s názvem I nadále rozvíjet obec vyšplhal téměř
na polovinu.
Marek Komárek

Regionální manažeři SMS ČR pomáhají lépe ve svých
územích i díky podpoře a spolupráci krajů.
Krajské úřady si zaslouží naše poděkování. Děkujeme!
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Z městské části Praha-Slivenec: Příklad dobré praxe
Za nejdůležitější považuji mít důvod těšit se!
Jana Plamínková je starostkou městské části Praha-Slivenec už více než 14 let. Za tu dobu se tam toho
hodně dobrého podařilo. Celá městská část má kanalizaci, je plynofikovaná, rekonstrukcí prošly i dvě
hlavní ulice. A je toho ještě mnohem více.
Co dalšího se za dobu vašeho starostování
ve Slivenci vykonalo?
Máme tady dvě nové školky, takže nemusíme
řešit, „kam s nimi“ – jsme schopni přijmout děti už od dvou let. Postavili jsme také velkou tělocvičnu, kterou využívají nejen školní děti, ale
i veřejnost. Vyrostla tu dětská hřiště a dopřáli
jsme si i pěkný park.

Jak to u vás vypadá se společenským
životem?
Pořádáme celou řadu akcí, od Masopustu přes
jarmarky až po dvoudenní festival Slivenecké
letnice či zářijový Slivenecký burčák. Volnočasové centrum Švestka pořádá kurzy jazyků,
cvičení, keramiku, aktivity pro děti… Zkrátka,
po celý rok to u nás žije. Teď samozřejmě méně
kvůli covidu, ale před Vánocemi jsme alespoň
uspořádali okruh po sliveneckých betlémech,
které jsme ve spolupráci se spřátelenými organizacemi rozmístili po celém území naší městské části – tak, aby rodiny měly důvod jít na
procházku a na něco se mohly těšit.

Co považujete v této nelehké době
za nejdůležitější?
Mít důvod se těšit. Já osobně se nyní hlavně těším na to, že nám Praha zrekonstruuje zbylé
hlavní ulice, po kterých jezdí autobus (a které
jsou ve vlastnictví hlavního města). Akce je po
šesti letech příprav už těsně před závěrečným
schválením. A snad se mi po té rekonstrukci
podaří i za deště dojít na úřad, aniž by mě totálně ošplíchala jedoucí auta, protože tu nemáme funkční dešťovou kanalizaci a místy ani
chodníky. Nedostižný čtrnáctiletý sen… A těším se, že se nám podaří příští rok o prázdninách vybudovat nástavby na dvou školních pa-

Otevírání hřiště Na Louži v Holyni

Mateřská škola postavená v pasivním standardu
vilonech, protože jinak se nám tam děti už
opravdu nevejdou. Těším se, že už brzy opravíme jednu z našich ulic, která je v hrozném stavu. A budu si tak moci odškrtnout další místo,
kde díry pro louže nahradí asfalt. Ale aby z toho nevyplynulo, že jsem nějaký asfaltovač,
opak je pravdou. Snažíme se hodně sázet stromy a zazeleňovat, co se dá, včetně našich velkých širých rodných lánů.

Máte ještě nějaké další priority,
kromě těch, které jste zmínila?
V poslední době je to hlavně propojování. Nepřijde mi normální, že jsme se na sousední Barrandov roky dostali jen autem či autobusem.
Pěšky to až donedávna nešlo. Loni se tam postavil chodník – první vlaštovka propojování.
Těší mě, když vidím, jak je vytížený, protože je
vidět, že tu opravdu chyběl. Nyní máme v přípravě další tři spojení na Barrandov a do naší
místní části Holyně. Podchody pod rušnou ulicí
K Barrandovu totiž existují, jen jsou dva z nich
nyní zazděné a od třetího cesta nikam nevedla.
Těším se, že se už letos otevřou, cesty se propojí a vše bude fungovat, jak má. Propojili jsme se
opět po mnoha letech i se sousedními Řepory-

jemi, když jsme v rámci programu 1000+1 cest
pro krajinu obnovili prastarou pěší cestu. Do
sousedního Lochkova už jedna pěší cesta vede,
ale plánujeme tam udělat regulérní chodník
podél hlavní ulice. Za Pražským okruhem, v lokalitě, která byla až donedávna docela pustá,
jsme vybudovali síť cest, které využívá stále víc
lidí – turisté, pejskaři, cyklisté, ale i lidé na in-linech či na kolečkových lyžích, což jsem tedy nečekala, ale těší mě to. A taky na koních, protože
tu máme i hippostezky.

O programu 1000+1 cest pro krajinu jsme
už ve zpravodaji několikrát informovali…
V tomto programu už jsme obnovili celkem tři
cesty. Letos by měly přibýt další čtyři. Tak doufám, že si to přečte iniciátor celé akce, bývalý
starosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek, který
nás k tomu inspiroval, a bude se z toho těšit
stejně jako já…

Věřím, že ano! Ať se vám i v této obtížné
době nadále daří.
Rozhovor vedl Karel Ulm,
manažer v hlavním městě Praze

Nová cesta v ránci programu 1000+1 cest pro krajinu
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