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KRAJ NA VAŠÍ STRANĚ
Slovo hejtmanky
Milé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás po několika
týdnech opět do všech
středočeských obcí.
Minule jsem psala, že
máme za sebou hektický
měsíc, protože to byla
doba voleb do Poslanecké sněmovny. Tyto týdny
jsou ale neméně hektické a Vy sami to cítíte
určitě úplně stejně.
Ano mluvím o zhoršující se situaci s covidem.
Znovu jsme aktivovali krizový štáb. Díky podnětům
z nemocnic v kraji a „poplachu“, který jsme jako
kraj spustili, začal stát na centrální úrovni řešit
nedostatek monoklonálních látek. Po naší kritice pro
ně jel dokonce neplánovaně do Německa, a tak se
podařilo překlenout období do velké dodávky, která
má do ČR přijít v prosinci. Podařilo se nám ještě více
podpořit očkování díky našim mobilním týmům,
které jsou Vám nadále k dispozici.
Největší zátěž pro Vás je určitě řešení neustálých
karantén (nejen) ve školách. Školy postupně
procházely nejdříve výběrovým a následně plošným
testováním. Věřte mi, že vím, o čem mluvím.
Jako máma jsem samozřejmě také řešila, že mé

děti nemohou na vyučování, protože některý ze
spolužáků měl pozitivní test. A ta zvolání: „Já chci
do školy, nebudu zase trčet na onlajnu a chci na
trénink a na turnaj,“ bolela. Určitě to jako rodiče
znáte. Také jako zřizovatelé víte, co to Vašim školám
a školám způsobuje. Smekám před všemi řediteli
školských zařízení. Snažím se s krajskou hygienou
domluvit, aby vydala jednotný manuál pro školy, jak
postupovat, než školu kontaktuje hygiena oficiální
cestou. Mnohdy je to totiž s velkým zpožděním.
Na centrální úrovni cítím podobně jako
v minulosti zmatek. Zkrátka mám pocit, že se
točíme v kruhu. A přijde mi neuvěřitelné, že se
historie tak opakuje. V úterý 23. listopadu jsme
se jako hejtmani na oficiálním setkání s vládou
dozvěděli, že nouzový stav rozhodně nebude. Ve
středu zasedal náš krizový štáb a já Vám poslala
jeho závěry a doporučení s tím, že předvánoční
akce rušit nemusíte, že hygiena to nepožaduje,
situaci zvládáme a že zrušení či omezení je na
Vás a Vašem uvážení podle počtu pozitivních
osob ve Vaší obci. No a ve čtvrtek byl nouzový
stav vyhlášen a adventní a vánoční trhy zrušeny.
Ze dne na den. Ale k pozitivnějším věcem (a ne
covidově pozitivním):

Za ten rok na hejtmanství se podařilo neskutečné
množství pozitivních věcí, o kterých se dočtete
na jiném místě tohoto zpravodaje. Posunuli
jsme se obrovským skokem v transparentnosti
a otevřenosti, jdeme vpřed v oblasti digitalizace,
mnohem lépe se připravují velké silniční stavby
a do pořádku se dává veřejná doprava, byť to
občas trochu bolí. Já jsem hrdá a vděčná, že
se skvělým koaličním týmem, profesionálním
úřadem a hlavně ve spolupráci s Vámi, se nám
daří měnit kraj k lepšímu.
Velmi si cením toho, že se nám snad společně
daří nastavit vzájemnou komunikaci, kdy my pro
Vás můžeme být místem, kam se obrátit pro radu
a informace. Zároveň od Vás dostáváme zpětnou
vazbu, co bychom mohli dělat lépe, nebo jakých
informací se Vám nedostává. A nejvíc mě nabíjí,
když za Vámi spolu s radními (nebo každý zvlášť,
jak to zrovna stíháme), můžeme vyjet. Mluvit
s Vámi o plánech, potřebách, vyslechnout nejen
Vás, ale i Vaše občany.
Nejen díky tomu vím, že nás rozhodně ve zbývajících
třech letech mandátu čeká ještě spousta práce. Ale
věřím, že spolu s Vámi to bude víc radost než dřina.

Vaše hejtmanka Petra Pecková

Dejte si do kalendářů
Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje letos lidé
nominovali 36 osobností, hlasování veřejnosti
běží do 10. 12.
Na webu Středočeského
kraje se můžete seznámit
se stručnými životními
příběhy všech nominovaných
a hlavně můžete hlasováním

Webináře pro starosty budou
pokračovat i v roce 2022
Tento rok nás čeká poslední webinář 9. 12. na téma Smart projekty obcí. Pro rok 2022 si
do diářů již nyní můžete zapsat následující data: 27. 1., 3. 3., 31. 3., 28. 4., 26. 5. a 23. 6.
Nad zajímavými tématy přemýšlíme a s radostí dáme prostor také vašim nápadům. Ve své
každodenní práci se setkáváte s řadou podnětů, které jistě řeší i vaši kolegové. Podělte
se s námi o tipy na budoucí témata webinářů a pošlete e-mail na obce@kr-s.cz.
A na závěr: Pokud nemáte možnost sledovat přenosy webinářů online, nevadí. Jejich
záznamy spolu s prezentacemi naleznete na webových stránkách Středočeského kraje
v záložce WEBINÁŘE.
2. 12. 2021 proběhne metodická porada zaměstnanců obcí s rozšířenou působností
vykonávajících v přenesené působnosti státní památkovou péči.

rozhodnout o tom, kdo získá
Cenu veřejnosti. Medailonky
i odkaz na hlasování najdete
ZDE. Hlasování potrvá do
10. 12.
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Aktuality

Rozvoj obcí patří mezi jednoznačné priority vedení kraje.
Úspěchy prvního roku nastartovaly ambiciózní plány pro příští období
Koalice ve Středočeském kraji představila
plány na příští rok a zhodnotila prvních
dvanáct měsíců v čele kraje. Klíčová
rekonstrukce silnice mezi Prahou
a Štěchovicemi, oprava mostu přes Labe
v Kolíně či obchvaty několika měst a obcí jsou
jen některé z plánovaných investic pro příští
rok. Celkem vyčlenil kraj v rozpočtu pro rok
2022 na investice 6,53 miliardy korun.
„Letošní hospodaření předčilo očekávání,
příjmy jsou vyšší, a naopak výdaje se nám
podařilo snížit pod plán. Nastartovali jsme
vysoké tempo investic, ve kterém hodláme
pokračovat i v příštím roce,“ uvedla hejtmanka
Petra Pecková s tím, že kromě dopravních
staveb jsou pro kraj prioritou investice
například do školství. „Kromě toho jsme
vyčlenili v porovnání s předešlými roky
rekordní částku do středočeských fondů,
z nichž mohou čerpat obce, spolky, firmy, ale
i jednotlivci peníze na rozvoj a svou činnost.
Konkrétně jde o 688 milionů korun,“ doplnil
náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací
a inovací Věslav Michalik. Podle hejtmanky
je také ovšem nutné s novou vládou znovu
otevřít otázku financování kraje. „Úvěrováním
řešíme neuspokojivou situaci rozpočtového
určení daní. To bylo stanoveno v roce 2010
a zamrzlo na tehdy stanovených poměrech,
což považujeme za zásadně nespravedlivé.
Například v našem kraji od té doby přibylo
nejvíce obyvatel ze všech krajů, a to více než
250 tisíc. Tím, že nikdy nedošlo k přepočtu
podle aktuálního vývoje v krajích, tak náš kraj
přichází ročně o minimálně dvě miliardy korun,“
dodala Pecková při hodnocení prvních 12 měsíců
v čele Středočeského kraje, v nichž se podařilo

mimo jiné nastartovat otevřenou komunikaci
s občany, obcemi i firmami v regionu.
Zásadní změnou pro kvalitu středočeské
silniční sítě je zavedení důsledné
kontroly odváděných prací. V tom podle
statutárního náměstka hejtmanky pro
oblast silniční dopravy Martina Kupky
výrazně pomůže také nová prioritizace
dopravních staveb. „Před převzetím
každé nové stavby provádíme celkem šest
odvrtů, abychom se přesvědčili o kvalitě
konstrukce celé vozovky. Zavedli jsme
také nové kontroly před ukončením
záruční lhůty nových staveb,“ uvádí
náměstek Kupka. Mezi klíčové investice
Středočeského kraje tento i příští rok
patří pořízení a rozvoj digitální technické
mapy Středočeského kraje za 250 milionů
korun. „Je to zásadní pro plánování
rozvoje Středočeského kraje. V uplynulých
měsících se podařilo dotáhnout úplnou
aktualizaci Zásad územního rozvoje a díky
tomu můžeme začít s konkrétními kroky.
V nejbližší době nás čeká jednání s obcemi
ohledně nové železniční trati do Benešova,
která sníží zátěž na nynější páteřní trati
mezi Prahou a Českými Budějovicemi
a přinese vyšší komfort cestujícím. Totéž
je nyní v plánu ohledně nové spojky mezi
dálnicemi D7 a D8,“ popsal nejbližší kroky
pro příští období náměstek hejtmanky pro
oblast regionálního rozvoje a územního
plánování Jiří Snížek.
Na rozvoj cestovního ruchu jako jednu
z klíčových oblastí ostatně sází i v příštím
období Středočeský kraj. „I v této oblasti
jednáme o propojení aktivit s Prahou,

například o využití Pražské turistické karty
i v rámci Středočeského kraje. Kromě toho
posilujeme destinační management a také
fondy na rozvoj cestovního ruchu. Nově
například bude pro malé obce dostupný Fond
doprovodné turistické infrastruktury 2022,“
sdělil radní pro oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Václav Švenda.
Oblast veřejné dopravy je největší rozpočtovou
položkou Středočeského kraje. Do budoucna
tomu tak bude i nadále. „V příštím roce náš
čekají zásadní úkoly. Jedním z nich je dokončit
dopravní integraci celého kraje, to znamená
jedna jízdenka kamkoli po kraji i po Praze,“
představil plány radní pro oblast veřejné
dopravy Petr Borecký. V rámci Středočeského
kraje se rozhodně nezapomíná na školství.
„Budeme pokračovat v optimalizaci škol tak,
abychom naplnili vizi – menší počet, lépe
vybavených škol,” představil plány radní pro
oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.
Středočeský kraj patří k nejlidnatějším krajům
v tuzemsku, což se projevuje také v oblasti
sociálních služeb. „Máme 265 poskytovatelů
sociálních služeb s celkem 606 službami.
Pracujeme proto na vzniku krajského
informačního systému o sociálních službách,
který zjednoduší vykazování dat pro všechny
aktéry. V minulosti se na systému pracovalo,
ale nikdy nebyl dotažený do konce. Nyní máme
vysoutěženou společnost, která ho zrealizuje,“
nastínil plány radní pro oblast sociálních věcí
Martin Hrabánek.
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Hejtmanka a další členové rady kraje zamířili na Dobříšsko
Na programu druhého
celodenního výjezdu byla návštěva
velkoobchodní společnosti Nohel
Garden, která se zabývá prodejem
zahrádkářských potřeb nejen
v České republice, prohlídka
Památníku Karla Čapka ve Staré
Huti u Dobříše a návštěva Domova
seniorů Dobříš. Odpoledne se
zástupci Středočeského kraje
setkali se starosty obcí Dobříšska
a s místními občany na diskuzi,
která se konala v dobříšském zámku.
Všichni chtěli řešit hlavně problémy
s dopravou – ať už veřejnou,
nebo tou silniční. V diskuzi se tak
nejvíce zapotili radní pro veřejnou

možnost napřímo vysvětlovat naše
kroky a případně vyvrátit fámy
a dezinformace, které se občas
objeví. Těším se na další výjezd,“
uvedla hejtmanka Petra Pecková.
Fotografie z návštěvy představitelů
kraje na Dobříšsku si můžete
prohlédnout ZDE.

dopravu a mobilitu Petr Borecký
a pro silniční infrastrukturu Martin
Kupka.
„Chtěla bych moc poděkovat
všem, se kterými jsme se setkali,
a samozřejmě velké díky patří
panu starostovi Dobříše Pavlu

Svobodovi, který nás celý den
provázel. Vážím si všech, kteří
přijdou diskutovat a ptát se,
protože i díky tomu se můžeme
posouvat dál, získáme zpětnou
vazbu a slyšíme názory přímo
z terénu, ale současně máme

Přehled výjezdů
v 1. pololetí 2022
25. 1.
Beroun
22. 2.
Kladno
29. 3.
Poděbrady
26. 4.
Kolín
24. 5.
Čáslav
28. 6.
Kutná Hora

COVID info

MOBILNÍ OČKOVACÍ
TÝM I U VÁS
Mají lidé ve vaší obci zájem o očkování?
Od 10. září pro ně můžete objednat mobilní očkovací tým!
Pro spojení s mobilním týmem, prosíme, kontaktujte
příslušného koordinátora.

Aktuálně ke covidu
Za poslední týden (od 22. 11. do 28. 11.) zaznamenali hygienici
ve středních Čechách 1076 nových případů na 100 tisíc obyvatel
a v pořadí podle tzv. incidence (tedy počtu nových případů za
posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel) je tak Středočeský kraj
ze 14 krajů na 9. místě.
Z jednotlivých středočeských okresů je aktuálně nejzatíženější Praha
východ – tam v posledním týdnu zaznamenali 1385 nových případů na
100 tisíc obyvatel, to je 20. místo ze všech okresů ČR.
K pondělí 29. 11. bylo ve středočeských nemocnicích s covidem
hospitalizováno 332 lidí, z toho 56 jich bylo na odděleních JIP.
Pokud jde o očkování, aktuálně má dokončenou vakcinaci přes
63% obyvatel Středočeského kraje – a v rizikové kategorii starších
60 let je to skoro 85 % lidí. A 85 tisíc obyvatel kraje už má i
posilovací dávku. I nadále si můžete k vám do obce či firmy objednat
mobilní očkovací tým. Podrobnosti vedle článku.

l Mgr. Zuzana Hanková, 731 542 871,
okresy Mladá Boleslav, Nymburk
l Ing. Jiří Geissler, 605 231 332,
okresy Benešov, Beroun, Příbram, Praha - západ
l Tereza Poledná, 733 599 330,
okresy Kolín, Kutná Hora, Praha – východ
l MUDr. Radek Havlas, 731 634 468,
okresy Mělník, Kladno, Rakovník
Z jedné ampule je očkováno
6 (Pfizer), resp. 10 osob (Moderna).
Vakcínou nechceme plýtvat –
proto prosíme, abyste objednávali
mobilní tým až v okamžiku, kdy má
o očkování zájem 6, resp. 10 osob,
popř. násobky těchto počtů.
Přejeme pevné zdraví!
Středočeský kraj

Novinky v dopravě
Integrace veřejné dopravy pro poslední dosud nezahrnuté oblasti
Rada Středočeského kraje vzala na vědomí informaci o stanovení
konečných termínů integrací pro poslední oblasti Středočeského
kraje, které nejsou dosud zahrnuty do systému PID –
Mladoboleslavsko, Čáslavsko, Vlašimsko a Březnicko.
Oblast Mladoboleslavska bude plně integrována v původně stanovený
termín 12. 12. 2021. Projednání projektu integrace oblastí Čáslavska
a Vlašimska s obcemi a dopravci proběhne v původně plánovaném

termínu do prosince 2021 tak, aby byly dodrženy lhůty pro udělení
nových licencí dopravcům.
V oblasti smluvní je situace nejsložitější s Jihočeským krajem,
kde oproti původním předpokladům došlo k podpisu nových smluv
Jihočeského kraje s dopravci vzešlých z výběrových řízení až
k termínu 12. 6. 2022. Vzhledem k tomu, že některé obce v oblasti
Březnicka obsluhují dopravci Jihočeského kraje, bylo možné
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až nyní zahájit jednání s Jihočeským
krajem a vítězným dopravcem ČSAD České
Budějovice o integraci příhraničních oblastí
včetně potřebných úprav odbavovacích
zařízení. Aby nedošlo k neefektivnímu
vynakládání finančních prostředků na
přechodná opatření, bude se integrace
oblasti Březnicka realizovat k termínu
zahájení platnosti nových smluv ke 12. 6. 2022.
Projednání s obcemi a dopravci by mělo být
ukončeno do konce března 2022.

Dvě klíčové dopravní stavby v přípravě
Jednou z nejdůležitějších krajských
staveb je spojnice mezi dálnicemi
D7 a D8. Ještě se nestaví, ale už se
kope. „V trase budoucí stavby probíhá
záchranný archeologický průzkum. Je
to nezbytná podmínka, aby tady dlouho
potřebná komunikace mohla vyrůst,“
uvedl statutární náměstek hejtmanky
Martin Kupka. Nejstarší nálezy pocházejí
z doby kamenné, ale celá lokalita je
bohatá na stopy z celého průřezu
historie.
Druhou klíčovou investicí do rozvoje
kraje a jeho veřejné dopravy je výstavba
železničního koridoru D204 Praha –
Říčany – Strančice – Bystřice u Benešova.
V nejbližší době plánuje náměstek
hejtmanky pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánování Jiří Snížek
několik setkání s veřejností, na kterých

by rád seznámil obyvatele dotčených
obcí s aktuálními informacemi o přípravě
tohoto projektu. Tato setkání proběhnou
11. 1. 2022 ve Velkých Popovicích, 12. 1.
v Bystřici a plánuje se další setkání 13. 1.
v Říčanech. Všechna setkání proběhnou
od 18 hodin a výstavbu nové tratě budou
prezentovat i zástupci Správy železnic
a odboru územního plánování krajského
úřadu.
„Současně bychom chtěli vyzvat
zástupce obcí, které o osobní setkání
s námi stojí, nebo které mají ohledně
územního plánu nebo svého rozvoje
problémy, aby nás kontaktovali e-mailem
na adresách kosprd@kr-s.cz nebo
snizek@kr-s.cz nebo na telefonních
číslech 257 280 410 nebo 721 356 719.
Rádi se jim budeme věnovat,“ doplňuje
náměstek Snížek.

Informace z Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje
Nový rozpočet: Do fondů kraje je vyčleněn rekordní objem peněz
688 milionů mohou v příštím roce čerpat
žadatelé z fondů Středočeského kraje. Výrazně
proinvestiční rozpočet schválila pro rok 2022
Rada Středočeského kraje a na konci listopadu
jej odsouhlasilo i zastupitelstvo. Objem výdajů
je naplánovaný na více než 40 miliard korun.
Klíčovou zprávou pro obce je, že rada vyčlenila
ve srovnání s předešlými lety rekordní sumu do
fondů Středočeského kraje. Klíčové fondy, jako
jsou Fond obnovy venkova nebo Infrastrukturní
fondy, jsou primárně určeny právě obcím.
Přehled fondů včetně podmínek čerpání
naleznete ZDE.
Z fondů pak mohou na svůj rozvoj a podporu
činnosti čerpat nejen obce, ale i spolky, nadace,
podnikatelé i jednotlivci.
„V roce 2021 se přes velké nejistoty
v ekonomice podařilo nasadit vysoké tempo
investic, které jen z krajského rozpočtu
představovaly více než 6 miliard korun. Daří
se nám hospodařit lépe, než jsme očekávali.
Příjmy výrazně přesahují plán a výdaje jsou

pod schváleným rozpočtem. I díky tomu
můžeme pro rok 2022 mít rozpočet výrazně
proinvestiční,“ říká k hospodaření kraje
náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací
a inovací Věslav Michalik.
Příjmy kraje jsou pro rok 2022 naplánovány na
35,7 miliardy korun, z čehož daňové příjmy tvoří

necelých 11 miliard a největší část tradičně
tvoří transfery v hodnotě bezmála 23,5 miliardy
korun. Výdaje pak dosáhnou 40,2 miliardy
korun, přičemž pro investiční projekty buď za
finanční spoluúčasti kraje, či plně financované
z krajského rozpočtu, je vyčleněna částka
6,54 miliardy korun.

Online zpravodaj pro obce číslo 4
„Díky tomu podpoříme 140 projektů
spolufinancovaných z EU nebo z národních
zdrojů a dalších 134 projektů přímo z krajského
rozpočtu. V různé fázi rozpracovanosti je
pak dalších 327 projektů,“ doplňuje náměstek
Michalik.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryjí úspory
z letošního roku a úvěrové linky. Aktuálně
Středočeský kraj podepsal nový úvěr ve výši
čtyř miliard korun s Komerční bankou, který
je připraven k čerpání až do roku 2026 a se
splatností do roku 2047, a také s Českou
spořitelnou na 2,5 miliardy korun rovněž
s předpokládaným čerpáním až do roku
2026, splatnost je pak plánovaná do roku
2031. Úvěrové linky jsou určené primárně na
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investiční projekty spolufinancované krajem
a evropskými fondy, kdy na nové programovací
období jsou v plánu projekty za přibližně 18
miliard korun.
„Úvěrováním prozatím řešíme neuspokojivou
situaci rozpočtového určení daní. To bylo
stanoveno v roce 2010 a zamrzlo na tehdy
stanovených poměrech, což považujeme za
zásadně nespravedlivé. Například v našem
kraji od té doby přibylo nejvíce obyvatel ze
všech krajů, a to více než 250 tisíc. Tím, že
nikdy nedošlo k přepočtu podle aktuálního
vývoje v krajích, tak náš kraj přichází ročně
o minimálně dvě miliardy korun, které nejvíce
chybí ve veřejné dopravě, v opravách silnic či
ve školství,“ říká hejtmanka Středočeského

5
kraje Petra Pecková s tím, že úvěrování má
své limity a z dlouhodobého hlediska je nutné
posílit financování kraje z daní, aby mohlo
úspěšně nastartované investování do rozvoje
kraje pokračovat i v dalších letech.

Alokace do fondů Středočeského
kraje (v milionech korun)
*

* Fondy včetně Programu Zdravotnictví

Cílem je zrealizovat každou dopravní stavbu,
která je naprojektována
Rada Středočeského kraje schválila aktualizaci Prioritizace dopravních
staveb. Cílem bylo vytvořit funkční strukturované seznamy akcí, které budou
seřazeny dle výsledného součtu bodového hodnocení jednotlivých kritérií.
Takto sestavené pořadí staveb a záměrů slouží jako podklad při rozhodování
o alokování dostupných finančních prostředků v daném období.
Systém prioritizace umožňuje předejít možnému ovlivňování a
protekčnímu přeskakování jednotlivých staveb a záměrů. Výchozím
podkladem pro návrh systému prioritizace dopravních staveb byl
metodický postup pro multikriteriální hodnocení akcí, financovaných ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, který Krajský úřad Středočeského
kraje běžně používá již několik let. „Materiál, který byl v dubnu tohoto
roku schválen, rozdělil silniční stavby podle jejich důležitosti. Takzvaná
prioritizace staveb nám pomáhá orientovat se v tom, které projekty je
nutné realizovat dříve a které ještě musí počkat. Nová úprava spočívá ve
vyvážení bodového hodnocení jednotlivých typů staveb, aby je bylo možné
vzájemně porovnávat,“ uvádí náměstek hejtmanky pro oblast silniční
dopravy Martin Kupka.

Realizace dopravních staveb je rozdělena do pěti fází. V první jsou záměry
vybudování, ve druhé pak stavby nacházející se v přípravě, dále jsou
to připravené stavby, stavby v realizaci a také stavby už zrealizované.
„Prioritně je však naším cílem zrealizovat každou dopravní stavbu, jež
je naprojektována. Nemalujeme do šuplíku, navíc připravený projekt má
životnost podmíněnou nejen platnými povoleními a stanovisky, ale také
rozpočtem či stavebním stavem, jenž se v průběhu let horší, což může
vyústit v krajním případě až k potřebě nového technického řešení,“
doplňuje náměstek Martin Kupka.

Novinky z odborů
Plánování sociálních služeb na další tříletku zahájeno
Prostor zářijového čísla tohoto zpravodaje jsme využili ke krátkému
zamyšlení na téma sociální potřebnosti, systému sociálních služeb
a zajištění jejich dostupnosti na území Středočeského kraje.
V souvislosti s tím jsme také informovali obce, že během podzimu
2021 zahájí odbor sociálních věcí krajského úřadu zpracování nového
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na
období 2023–2025. S příchodem listopadu bylo zpracování plánu reálně
zahájeno – viz oznámení 138041/2021/KUSK na úřední desce kraje ZDE.
Příprava bude probíhat společně s poskytovateli, obcemi, zástupci
odborné veřejnosti i uživatelů služeb. Na zpracování analytické
a strategické části plánu se budou podílet tematické pracovní
skupiny. Aktuální informace o průběhu zpracování budou průběžně
k dispozici na krajském webu v sekci pro sociální služby ZDE.
Zapojení širší veřejnosti bude zajištěno formou veřejného
připomínkování návrhu Střednědobého plánu, které proběhne
v červnu 2022. Finální podoba plánu bude předložena orgánům kraje
ke schválení ve druhé polovině roku 2022.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je klíčový dokument,
jehož prostřednictvím je modelována krajská síť sociálních

služeb, tedy i jejich dostupnost v jednotlivých obcích. Všem obcím
proto doporučujeme, aby nyní využily období přípravy nového
Střednědobého plánu, intenzivněji mapovaly potřeby svých sociálně
potřebných občanů a svá zjištění sdělovaly pracovníkům oddělení
koncepce a metodiky odboru sociálních věcí krajského úřadu.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Bc. Markéta Melechovská Puršlová,
koordinátorka plánování rozvoje sociálních služeb

*
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Na rozvoji území spolupracuje nyní kraj s Prahou
Začátkem října se uskutečnila schůzka ředitele
krajského úřadu Jana Loušky se zástupci
Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy. Jejím smyslem bylo začít pracovat na
společné analýze činností a aktivit hlavního
města Prahy a Středočeského kraje, které
by mohly pomoci vzájemné spolupráci a
rozvoji území Prahy a Středočeského kraje.
Rozvoj vzájemné spolupráce se předpokládá
v následujících oblastech:
l Bytová výstavba, územní a strategické
plánování

l Geodata
l Doprava a dopravní mobilita
l Ekonomika
l Kultura, památková péče a cestovní ruch
l Školství a vzdělávání
l Sociální služby a zdravotnictví
l Životní prostředí a technická infrastruktura
l Oblast administrativní podpory
l Oblast bezpečnosti
Po vydefinování základních tematických
okruhů a jejich rámcovém rozpracování

budou v následujícím období probíhat
brainstormingové diskuze mezi zástupci Prahy
a Středočeského kraje na úrovni vedoucích
odborů a příslušných radních.
Rozvoj vzájemné spolupráce by měl oběma
velkým samosprávným celkům přinést nové
nápady, vytvořit prostor pro řešení společných
témat, ušetřit společnou prací nejen hodně
finančních, ale i personálních a materiálních
zdrojů. Za krajský úřad se koordinací bude
zabývat odbor řízení dotačních projektů.

Dotace a fondy
FONDY PRO ROK 2022
Středočeské fondy mají podle schváleného
rozpočtu pro rok 2022 následující objem:
Středočeský Fond hejtmanky
– 12 milionů Kč
Je určen pro všechny typy žadatelů, tedy
nejen obce ale i spolky, jednotlivce,
neziskové organizace a další. O dotace bude
možné žádat do 31. 12. 2022. Podrobnosti,
jak žádat prostředky z tohoto fondu, budou
k dispozici od 10. 1. 2022 ZDE.
Středočeský Fond obnovy venkova
– 120 milionů Kč
Jde o fond na podporu obcí do 2000
obyvatel. Čerpat z něj mohou primárně obce,
případně dobrovolné svazky obcí. O dotace
je možné žádat do 28. 6. 2024. Podrobnosti
ZDE.

31. 8. 2022. Podrobnosti k čerpání prostředků
z fondu budou k dispozici od 10. 12. 2021
ZDE.

Středočeský Fond sportu a volného času
– 42,5 milionu Kč
Prostředky z fondu jsou určeny všem typům
žadatelů, tedy i jednotlivcům, podnikajícím
osobám, neziskovým organizacím,
příspěvkovým organizacím, ale samozřejmě
i obcím či jejich spolkům. O dotace bude
možné žádat v termínu od 12. 1. 2022 do
27. 1. 2022. Podrobnosti k čerpání prostředků
z fondu budou k dispozici od 10. 12. 2021 ZDE.

Středočeský Fond na podporu obecního
bydlení – 20 milionů Kč
Finance jsou k dispozici ke spolufinancování
projektů podpořených ze státního rozpočtu
nebo fondů EU. O dotace bude možné žádat
v termínu od 1. 2. 2022 do 16. 12. 2022.
Podrobnosti k čerpání prostředků z fondu
budou k dispozici od 10. 12. 2021 ZDE.

Středočeský Fond kultury a obnovy
památek – 53 milionů Kč
Fond je zaměřen například na rozvoj
knihoven, podporu obnovy památek nebo
podpory kultury ve Středočeském kraji.
O dotace bude možné žádat v termínu od
9. 12. 2022 do 3. 1. 2022. Podrobnosti ZDE.

Středočeský Fond na podporu
participativních rozpočtů obcí a měst
– 2 miliony Kč
O dotace je možné žádat do 28. 6. 2024.
Podrobnosti ZDE.

Středočeský Fond podpory cestovního
ruchu – 11,5 milionu Kč
Finance jsou vyhrazeny primárně na rozvoj

Středočeský Infrastrukturní fond – oblast
životního prostředí – 110 milionů Kč
Tento fond přispívá primárně na projekty

Středočeský Fond včasné přípravy projektů
EU 2021+ a NIP – 15 milionů Kč
Fond je vyhrazený pro obce a dobrovolné
spolky obcí. O dotace bude možné žádat
v termínu od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022.
Podrobnosti k čerpání prostředků z fondu
budou k dispozici od 10. 12. 2021 ZDE.
Středočeský Infrastrukturní fond – oblast
regionálního školství – 40 milionů Kč
Cílem je podpořit obnovu a rozvoj například
mateřských nebo základních škol. O dotace
bude možné žádat v termínu od 10. 12. 2021 do

turistických informačních center či pořádání
významných akcí na podporu cestovního
ruchu v kraji. Žádosti o dotace je možné
podávat v termínu od 9. 12. 2021 do
3. 1. 2022. Podrobnosti ZDE.

Středočeský Fond životního prostředí
a zemědělství – 20 milionů Kč
Fond je primárně zaměřen na výstavbu
a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury
a vodních děl. Primárními žadateli jsou
obce do 2000 obyvatel nebo jejich spolky.
O dotace bude možné žádat od 12. 1. 2022 do
27. 1. 2022. Podrobnosti k čerpání prostředků
z fondu budou k dispozici od 10. 12. 2021
ZDE.
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v oblasti životního prostředí, které jsou
kofinancované ze státního rozpočtu.
O dotace bude možné žádat v termínu od
4. 4. 2022 do 3. 5. 2022. Podrobnosti
k čerpání prostředků z fondu budou
k dispozici od 10. 12. 2021 ZDE.
Středočeský Humanitární fond – oblast
sociální – 50,5 milionu Kč
V sociální oblasti Humanitárního fondu
mohou žádat o příspěvky obce, právnické
osoby, církve či příspěvkové organizace,
a to dle tematického zadání. O dotace bude
možné žádat v termínu od 10. 12. 2022 do
29. 4. 2022. Podrobnosti k čerpání
prostředků z fondu budou k dispozici od
10. 12. 2021 ZDE.
Středočeský Fond prevence
– 8,5 milionu Kč
Finance jsou určeny na projekty primární
prevence, prevence kriminality a udržení
adiktologických služeb. O dotace bude
možné žádat v termínu od 12. 1. 2022 do
27. 1. 2022. Podrobnosti k čerpání
prostředků z fondu budou k dispozici od
10. 12. 2021 ZDE.
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které jsou zřizovateli jednotek sboru
dobrovolných hasičů. Cílem fondu je
financování zabezpečení plošného pokrytí
kraje jednotkami požární ochrany.
O dotace bude možné žádat v termínu
od 12. 1. 2022 do 27. 1. 2022. Podrobnosti
k čerpání prostředků z fondu budou
k dispozici od 10. 12. 2021 ZDE.

Středočeský Fond rozvoje doprovodné
infrastruktury – 10 milionů Kč
Prostředky z fondu jsou určeny všem typům
žadatelů, tedy i podnikajícím osobám,
neziskovým organizacím, příspěvkovým
organizacím, ale samozřejmě i obcím
či jejich spolkům. Podrobnosti budou
k dispozici začátkem příštího roku ZDE.

Na začátek příštího roku je plánováno
schvalování dalších dotačních programů.
Podrobnosti budou zveřejněny po
lednovém, resp. únorovém schválení
Zastupitelstvem Středočeského kraje.
Jejich přehled uvádíme níže:
Středočeský Fond cyklistické
infrastruktury – 20 milionů Kč
Účelem dotací poskytnutých z tohoto
programu je rozvoj cyklistické
infrastruktury podle priorit Koncepce
rozvoje cyklistiky ve Středočeském
kraji na období 2017–2023. Podrobnosti
o fondu naleznete začátkem příštího roku
po schválení Zastupitelstvem Středočeského
kraje ZDE.

Středočeský Humanitární fond – oblast
zdravotnická – 6 milionů Kč a Program
Zdravotnictví
Fond je pro žadatele z řad zdravotnických
zařízení ve Středočeském kraji. Kromě
tohoto fondu je k dispozici ještě Program
Zdravotnictví s objemem 25 milionů korun.
Podrobnosti k oběma programům naleznete
začátkem příštího roku ZDE.

Středočeský Fond na podporu výsadby
stromů – 2 miliony Kč
Prostředky z fondu jsou určeny
ke spolufinancování projektů podpořených
ze státního rozpočtu nebo fondů EU.
Podrobnosti k programu naleznete začátkem
příštího roku ZDE.

Středočeský Fond podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS – 45 milionů Kč
Fond je vyhrazený primárně pro obce,

Středočeský Fond homogenizace krajské
dopravní infrastruktury – 75 milionů Kč
Hlavní podstatou dotací z tohoto fondu je
oprava vozovek ve vlastnictví kraje poté,
co obec opravovala či nově pokládala
inženýrské sítě. Podrobnosti budou
k dispozici začátkem příštího roku ZDE.

Zájemci o kotlíkovou dotaci, hlaste se
Středočeský kraj stále zjišťuje zájem o dotaci na výměnu neekologických
kotlů. Zatím se registrovalo 350 žadatelů, předpokládáme však, že počet kotlů,
které by se měly v kraji vyměnit, je stále vysoký. Připomínáme, že na výměnu
kotlů mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. 9. 2022 totiž bude platit
zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu, a možnou
sankci odvrátí jen žádost o dotaci. Na zájem potencionálních žadatelů je
vázána budoucí alokace výzvy, platí tedy, že pokud se přihlásí více zájemců,
kraj dostane více peněz.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním DOTAZNÍKU,
ve kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace
výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.
Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze
o průzkum předběžných zájemců o dotaci. Poskytnutí kontaktních údajů
zaručí, že zájemci budou zasílány aktuální informace k připravované dotační
výzvě. Podrobnější informace jsou zveřejněny na krajských webových
stránkách ZDE.
V případě nejasností můžete volat (telefon: 257 280 991 v pondělí a ve středu
v čase 8:00–12:00) anebo psát (e-mail: kotliky@kr-s.cz).
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Představujeme komise a výbory
Výbor pro zdravotnictví – boj s covidem nekončí
Výbor pro zdravotnictví je jedním z 11 výborů
zastupitelstva kraje. Z pohledu zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
jsou výbory iniciativní a kontrolní orgány
zastupitelstva kraje. Nemají tedy žádnou
vlastní působnost v tom smyslu, že by činily
nějaké úkony navenek. Výstupy z výborů
(jako jsou stanoviska a návrhy) jsou určeny
zastupitelstvu kraje.
Složení výboru pro zdravotnictví je k dispozici
na webových stránkách kraje ZDE. Většinou je
složen z odborníků na danou problematiku. V čele
výboru stojí Tomáš Zmuda. Hlavní a pravidelnou
náplní je diskuze nad materiály, které schválila
rada kraje a postoupila je zastupitelstvu.
Od počátku tohoto volebního období se potýkáme
s dopady pandemie covidu-19 a zdravotnictví je
samozřejmě v centru pozornosti. Ve Středočeském
kraji bylo očkování zahájeno 31. 12. 2020 prvními
15 120 dávkami vakcíny společnosti Pfizer.
Od 15. 1. 2021 jsme se připojili k centrálnímu
registračnímu systému a začalo očkování osob
starších 80 let.
Kraj podporuje zdravotnictví také pomocí
středočeského Humanitárního fondu
a nového Programu 2021 – Zdravotnictví.
Ten první je určen na podporu paliativní
péče s alokací tři miliony Kč a ten druhý na

podporu nekrajských poskytovatelů akutní
lůžkové péče s alokací 25 milionů Kč. Výbor
pro zdravotnictví oba důkladně projednával,
připomínkoval a doporučil zastupitelstvu
jejich schválení a následně pak vyhodnocení.
Aktuální situace je bohužel znepokojující

a nemocnice se rychle plní pacienty. Zatím
jedinou brzdou epidemie je očkování, a to
včetně posilující třetí dávky hlavně u seniorů.
Pro veřejnost kraj nabízí komplexní
očkovací portál na adrese
https://ockovani.kr-stredocesky.cz/.

Mohlo by se hodit
Milostivé léto
Středočeský kraj se aktivně zapojil do pomoci dlužníkům
prostřednictvím tzv. Milostivého léta. „Vyhledali jsme v našich
databázích občany, kteří mají dluhy u Středočeského kraje, a poslali jsme
jim osobní dopis vysvětlující princip ‚Milostivého léta’. Současně jsme
připojili souhrnný informační leták, kontakt na help linku Člověka v tísni
a přidali i vzor dopisu, který mají dlužníci poslat svému exekutorovi,“
uvedla hejtmanka Petra Pecková. Podobné informace šly i středočeským
zaměstnavatelům, které kraj oslovil prostřednictvím příbramské pobočky
Úřadu práce.
„Chtěla bych znovu poprosit všechny kolegy starosty a pracovníky obecních
úřadů: Pokud víte o někom, komu by institut Milostivého léta pomohl z jeho
dluhové pasti, předejte mu informace, oslovte ho napřímo, ať společně
pomůžeme co největšímu počtu lidí,“ vzkazuje hejtmanka.
O „Milostivém létu“: Dlužník v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 musí
zaplatit exekučně vymáhanou jistinu dluhu vůči veřejnoprávnímu věřiteli
(tedy státu, samosprávným celkům či jimi vlastněným organizacím či
firmám – typicky jde o jízdu načerno, nedoplatky za nájmy v obecním bytě,
nedoplatky za energie u některých firem atd.). A k tomu pak uhradí poplatek
soudnímu exekutorovi ve výši 908 korun, který pokryje náklady na zastavení
exekuce. Podrobnosti jsou k dispozici na stránkách
www.milostiveleto.cz. Zájemci mohou využít i informační linku Člověka
v tísni – 770 600 800.
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Spolek pro obnovu venkova České republiky zviditelňuje činnost malých obcí
Spolek pro obnovu venkova České republiky
(SPOV) je nevládní nezisková organizace,
jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci
venkova, k obnově a prohloubení
společenského a duchovního života
na venkově, k posílení hospodářské stability
a prosperity venkova. SPOV sdružuje nadšence

venkovského života, obce, právnické, ale
i fyzické osoby, kteří mají vztah k venkovu,
k tradicím, zvykům a k rozmanitému
vesnickému prostředí.
Spolek pro obnovu venkova pracuje
v krajských organizacích a jeho největším
a nejdůležitějším počinem je každoročně
vyhlašovaná soutěž Vesnice roku. Díky této
soutěžní tradici se potkává velké množství
nápaditých a pracovitých lidí, uzavírají se
nová přátelství nejen mezi lidmi, ale i mezi
celými obcemi a navzájem se vyměňují
ty nejlepší nápady, rady a starostenské
zkušenosti. V posledních dvou letech se
v důsledku koronavirových opatření tradiční
soutěž Vesnice roku zrušila a místo ní spolek
uspořádal přehlídku zajímavých projektů,
které se uskutečnily během tohoto období.
Cílem bylo zviditelnit činnost malých obcí
Středočeského kraje v tomto složitém
období, vyzdvihnout schopnost vyrovnat se
s nepředvídatelnými komplikacemi, ocenit

vzájemnou spolupráci, sounáležitost a pomoc
místních obyvatel, poukázat na obětavou
práci členů samospráv – prostě ukázat, že
středočeský venkov ani v průběhu pandemie
neupadl do letargie, ale naopak se má čím
pochlubit.
Máte chuť se také stát členem SPOV?
Pokud ano, kontaktujte spov.sk@seznam.cz.
Na spolupráci se těší
Ing. Jarmila Smotlachová, předsedkyně SPOV SK.

Pomoc pro obyvatele postižené
pádem Bohemia Energy

Středočeský kraj
obnovil linku k očkování

Krizová infolinka byla spuštěna ve čtvrtek 4. 11. Zaměstnanci kraje jsou
zájemcům k dispozici na čísle 800 710 710 každý všední den od 8:00 do
16:00 hodin. Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy i s kontaktem na
e-mail: ptejtese@kr-s.cz.

Středočeský kraj chce pomoci s informováním veřejnosti a obnovil
bezplatnou telefonní linku k očkování. Číslo 800 440 430 v pracovních
dnech od 8:00 do 16:00 hodin slouží především starším lidem, kteří
dostávají SMS s informací o možnosti nechat se naočkovat třetí dávkou.

INFO

COVID info

POTŘEBUJETE POMOCI
S ENERGIEMI PO PÁDU
BOHEMIA ENERGY?
JSME NA VAŠÍ STRANĚ

Středočeský kraj spustil krizovou linku na
pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací,
do které se dostali kvůli dodavateli energií.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 710 710

každý všední den od 8:00

do 16:00 hodin.

Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy
i s kontaktem na e-mail: ptejtese@kr-s.cz.
Operátoři poradí, jak řešit nastalou situaci, jak
dosáhnout snížení záloh a případně pomohou
s kontaktováním dodavatele poslední instance.
www.kr-stredocesky.cz

Chtěli byste očkování
a nevíte, kam jít? Chybí vám
informace ke třetí dávce?
ZAVOLEJTE NA KRAJSKOU
INFORMAČNÍ LINKU!
Středočeský kraj obnovil telefonní linku
na pomoc všem, kteří potřebují poradit
s očkováním.
Zaměstnanci kraje jsou zájemcům
k dispozici na čísle

800 440 430

každý všední den od 8 do 16 hodin.
Mimo tuto dobu je možné zasílat dotazy na
e-mail: covid@kr-s.cz.
Operátoři nejsou zdravotníci, svůj zdravotní stav,
prosíme, konzultujte s vaším lékařem.

R K SproVámi
Vás

MĚNÍME KRAJ
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Právní novinky
Novela zákona o silničním provozu a zákona o pozemních komunikacích
S účinností od 1. 1. 2022 novela zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu) a zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích upravuje nejen velmi
zmiňované objíždění cyklistů, ale i rozšíření
pravomocí obecní policie na úseku provozu na
pozemních komunikacích. Nově bude obecní
policie oprávněna příkazem na místě projednat
přestupky za užití vyhrazeného jízdního pruhu či
porušení povinnosti přepravované osoby, která
se může aktivně podílet na jízdě vozidla, nepožít
alkoholický nápoj nebo neužít jinou návykovou
látku před zahájením jízdy nebo během ní. Dále
byla zakotvena i úprava zákona o pozemních
komunikacích, kdy by nově obec mohla iniciovat
odstranění vraků na veřejně přístupných
účelových komunikacích, které nejsou v jejím
vlastnictví.

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s další
elektronizací postupů orgánů veřejné moci
(tzv. DEPO)
Soubor více než 160 změn prohlubuje
elektronizaci veřejné správy v Česku.
Účinnost: různá od 10. 7. 2021 – viz část
170. uvedeného zákona.
Zákon například rozšiřuje využívání datových
schránek nebo počítá s možností řídit vůz
bez nutnosti mít u sebe fyzicky řidičský
průkaz. Primárním cílem je zefektivnit sdílení
údajů založené na zásadě „obíhat mají data,
nikoliv lidé“.
Jednou z dalších změn je pak velmi důležitá
změna zákona č. 111/2009 Sb., zákona
o základních registrech. V § 5 tohoto zákona
je nově upraveno, že „orgán veřejné moci
využívá údaje vedené v základním registru nebo

agendovém informačním systému v rozsahu
potřebném k provedení úkonu orgánu veřejné
moci a v rámci výčtu údajů zpřístupněných
orgánu veřejné moci pro výkon agendy, v jejímž
rámci je úkon orgánu veřejné moci prováděný
a pro jejíž výkon je orgán veřejné moci
registrovaný“. To je změna oproti současnému
znění, které váže přístup k údajům na explicitní
výčet v rámci zákona. Z tohoto důvodu se
např. příslušný § 149a zákona o obcích ruší.
Nově tedy bude možné požádat o přístup
věcného správce základního registru či
agendového informačního systému s tím, že
dotyčné údaje potřebuje pro výkon své agendy
– o tom bude samozřejmě žádající subjekt
muset přesvědčit a doložit právním předpisem
či jiným dokumentem, ze kterého potřeba
údajů vyplývá. Tato změna bude účinná od
1. 2. 2022.

Ochrana oznamovatelů
Obce s více než 10 000 obyvateli budou v důsledku přímé
aplikovatelnosti směrnice EU v rámci vnitřního oznamovacího
systému (VOS) povinny od 17. 12. 2021 zajistit následující:
l určit osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním
(tzv. příslušná osoba).
l zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup označení
příslušné osoby, její telefonní číslo a e-mailovou nebo jinou adresu
pro doručování.
l aby oznamovateli bylo umožněno podat oznámení prostřednictvím
VOS písemně nebo ústně (a v případě ústního oznámení na jeho
žádost i osobně v přiměřené lhůtě).

l aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná
osoba a aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších
osob a informací uvedených v oznámení (zachovávání důvěrnosti).
l řádné posouzení důvodnosti oznámení a jeho pravdivosti
příslušnou osobou.
l vnitřní předpis zaměstnavatele, který by měl podrobněji stanovit
její oprávnění, např. vyžadovat součinnost od ostatních zaměstnanců
povinného subjektu, vyžadovat písemnosti či vstupovat do kanceláří
a jiných prostor zaměstnavatele.
l vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od
jeho podání a o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců od
potvrzení přijetí oznámení.
l opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu
v návaznosti na podané oznámení. Vhodná opatření k nápravě bude
v závislosti na svých zjištěních navrhovat příslušná osoba.
V souladu se směrnicí může povinný subjekt vedením VOS pověřit
třetí osobu. Tím není nicméně dotčena jeho odpovědnost za plnění
výše uvedených povinností.
K uvedené problematice vydává metodické materiály Ministerstvo
spravedlnosti, více je k dispozici ZDE.

Informace o Krajském úřadě, novinky
a užitečné informace naleznete:

Chybí Vám v obsahu nějaké téma? Chcete se
na něco zeptat? Máte připomínky? Pište na
adresu obce@kr-s.cz.
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TOHLE JE HONZA.
HONZA ŘÍDÍ SYPAČ.
HONZA JE VÝBORNÝ ŘIDIČ.
SYPAČ JE TĚŽKÝ VŮZ.
Když je nastrojený k zimní údržbě a obsahuje
i posypový materiál váží 28,5 tuny. Honza musí
umět vůz ovládat, kromě samotného řízení
obsluhuje výstražná zařízení (majáky, šipku),
sypací nástavbu a radlici.

Také musí umět určit, jakou
dávkou bude sypat na jakou
šířku vozovky.

Musí hlídat okraj vozovky, aby
se s ním neutrhla krajnice
a vozidlo se nepřevrátilo.

Musí znát posypové okruhy
a to nejen svůj, ale i ostatní,
aby mohl v případě potřeby
zaskočit za kolegy.

Honza je zodpovědný za
správné ošetření vozovky.

Honza vyjíždí na zasněžené
a zledovatělé silnice jako první, aby je pro řidiče upravil.
Musí dobře znát svůj rajón,
kopce, zatáčky, úseky s námrazou, místa, kde se tvoří sněhové
jazyky a závěje.
Musí vědět, kdy použít radlici,
která dokáže odhrnout až jeden metr vysoké závěje. Radlice měří na šířku 3,5 metru.
Na úzkých silnicích III. třídy
musí jezdit obzvlášť opatrně.
Musí umět použít
sněhovou frézu.

Musí umět vyhodnotit, kolik je
potřeba sypat materiálu, aby
byl posyp byl účinný.
Honzova práce
vůbec není lehká.
Honza nemůže jet
se sypacím vozem rychle.
Má uvnitř kabiny plné ruce
práce, velkou odpovědnost
a jen jedny nervy.

Děkujeme, že respektujete
jeho práci a nesnažíte se
zbytečně předjíždět jeho
vůz na místech, kde je to
nebezpečné.

