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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku
se připojuje
k Národnímu týdnu manželství
V únoru proběhne již desátý ročník Národního týdne manželství, jehož cílem je posílit význam
manželství a propagovat programy a iniciativy zaměřené na rozvoj vztahových dovedností. Letošní
jubilejní ročník, který začne 8. února, ponese motto „Manželství je více než kus papíru“. Během
NTM opět proběhnou v celé České republice desítky akcí, kde si mohou páry připomenout, co pro
ně manželství znamená. Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se každoročně k této
iniciativě připojují ať už formou osvětových akcí, besed či workshopů anebo propagací své činnosti
formou dnů otevřených dveří či novinových článků.
Význam manželského svazku se v dnešní době stále více relativizuje a soužití nesezdaných párů
je v ČR stále častějším jevem. Statistiky nicméně ukazují, že především v prvních letech takového
vztahu je pravděpodobnost jeho rozpadu až pětkrát větší než u tradičního manželství. Pokud spolu
nesezdaný pár vydrží déle, pravděpodobnost se snižuje. Podle některých výzkumů je zvláště
rizikovým obdobím raný věk dětí, které se narodily v nesezdaných soužitích. Pro první dítě, jež se
narodilo do nesezdaného soužití, je v jeho pěti letech pravděpodobnost rozchodu jeho rodičů
šestkrát vyšší, než u dětí v manželských svazcích. V šestnácti letech dítěte je pravděpodobnost
stále čtyřikrát vyšší než u sezdaných rodičů. Míra stability vztahu rodičů má přitom ohromný vliv na
budoucnost a úspěch dětí. Oddací list tedy možná stále je velmi efektivním způsobem, jak zajistit,
aby můj vztah vydržel. Manželské poradny se svým posláním podílí na zlepšování kvality
rodinného a partnerského života, a svou činností přispívají ke zvládání potíží v mezilidských
vztazích. Při stabilizaci dlouhodobých vztahů tak hrají velmi důležitou roli.
Blanenská Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy má dlouhou tradici. Po několik
desetiletí zde působila okresní poradna, která byla v roce 1992 zrušena. Po několika letech odmlky
byla činnost Poradny v roce 1998 obnovena z iniciativy tehdejší vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Ludmily Sedlákové. Poradna byla včleněna pod odbor sociálních věcí a stala se tak součástí
organizační struktury Města Blansko, což je v České republice poměrně ojedinělé. Poradna je
jediným zařízením podobného typu v regionu Blanenska, ale i Boskovicka, což reflektuje
i skutečnost, že klienti z územně správního celku Boskovic tvoří čtvrtinu její klientely. Služby
poradny jsou poskytovány i klientům mimo region, což vypovídá o dobrém jménu tohoto
pracoviště.
Poradna ročně realizuje okolo 700 osobních konzultací, z nichž zhruba polovina se zabývá osobní
problematikou, druhá polovina partnerskou a rodinnou problematikou. V posledních letech se do
popředí dostává problematika sociálně právní ochrany dětí, kterou pracovníci poradny řeší ve
spolupráci s oddělením SPOD. Ročně se jedná o zhruba 50 případů z celkového objemu 300
vedených případů, tedy necelých 20 %. Počet nově evidovaných případů za rok se pohybuje okolo
170. Průměrný počet konzultací na jeden případ je cca 3−4. Tým poradny tvoří dva psychologové
a jeden sociální pracovník. Zájem o služby Poradny stabilně stoupá a nabídka služeb se flexibilně
přizpůsobuje aktuálním potřebám spolupracujících institucí a požadavkům veřejnosti.
Informace o kampani a akcích NTM je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz
a www.facebook.com/tydenmanzelstvi.
Podrobné
informace
o
www.blansko.cz/poradna.

službách

Poradny
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Čtvrtá úplná aktualizace ÚAP ORP Blansko
V lednu 2016 byly zahájeny práce na čtvrté úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce
s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP). První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008
a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování (dále ÚÚP),
kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ
Blansko, z ustanovení § 28 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění. Jedná se
o územně plánovací podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Společně
s územními studiemi slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.
Dokončení čtvrté úplné aktualizace se předpokládá v listopadu 2016, zároveň budou ÚAP
v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích projednány s obcemi.
Kromě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území obsahují ÚAP hodnoty území, omezení změn
v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených
na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití
území). Dále obsahují přehled záměrů na provedení změn v území, výsledky zjišťování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací
dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje území).
V
současné
době
jsou
ÚAP
zveřejněny
ve
formátu
pdf
na
adrese
http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemne-analyticke-podklady a formou mapových
služeb na adrese http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/mapove-sluzby.

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského
půdního fondu za rok 2015
V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2015 vydáno 103
souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře
4,6836 hektarů a 2 souhlasy k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu o celkové výměře 0,3598 hektarů.
Za rok 2015 bylo dále vydáno 28 rozhodnutí o předepsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 4.166.684 Kč. Obcím správního obvodu připadlo
z těchto částek celkem 552.159 Kč, z toho městu Blansko 18.577 Kč.
V roce 2015 byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu na tyto větší stavební akce ve správním obvodu Blansko:
− výstavba technologického parku Blansko – Vojánky – průmyslová zóna,
− manipulační plocha u bioplynové stanice ZEPO Bořitov, družstvo.
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Kdo zajistí správnou kontrolu technického stavu a provozu
kotlů na pevná paliva
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen
„odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo
fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje,
považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu
zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí odborně způsobilá
osoba na základě živnostenského oprávnění pro řemeslné živnosti "Vodoinstalatérství,
topenářství", "Kamnářství", "Kominictví" případně i na základě živnostenského oprávnění pro
ohlašovací živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 65 „Testování, měření, analýzy
a kontroly“, a za předpokladu, že bude mít podnikatel k vlastnímu výkonu činnosti vydané
oprávnění od výrobce kotle k jeho instalaci, provozu a údržbě, jak požaduje zákon o ochraně
ovzduší.
Vzhledem k tomu, že mezi poskytovateli těchto služeb se mohou vyskytovat i osoby bez
živnostenského oprávnění a bez odborné způsobilosti, je vhodné si předem tuto skutečnosti ověřit
náhledem do veřejně přístupných rejstříků. Živnostenský rejstřík je dostupný na stránkách
Ministerstva průmyslu ČR na adrese www.rzp.cz. Seznam odborně způsobilých osob, který je
průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů, je dostupný na stránkách
Hospodářské komory www.hkr.cz, případně na stránkách jednotlivých výrobců kotlů.
V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může
kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená
jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná
konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Statistika činnosti MP Blansko za rok 2015
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 zaznamenala Městská policie Blansko 2606 událostí. Z toho počtu
bylo 1821 přestupků, 28 trestných činů, či podezření z jejich spáchání.
757 událostí nebylo kvalifikováno jako protiprávní jednání. Zde se jednalo převážně o doručování
písemností správních orgánů, otevírání bytů či jiná pomoc občanům a podobně.
1390 přestupků bylo řešeno na místě v blokovém řízení, 114 přestupků bylo oznámeno k dořešení
příslušným správním orgánům. 317 přestupků bylo řešeno formou domluvy.
Celková výše pokut uložených strážníky dosáhla v roce 2015 celkové částky 589.400 Kč.
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Informace o stavu základního školství v Blansku
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy upozorňuje zákonné rodiče dětí, které by měly od
01.09.2016 nastoupit k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku, že v současné době je
možno v Blansku plnit základní vzdělání od 1. ročníku pouze v těchto šesti veřejných
základních školách, které jsou řádně zapsány v rejstříku škol a školských zařízení, splňují
všechny hygienické a stavebně-technické předpisy a vzdělávání poskytují v souladu se školskými
předpisy:
1.
2.
3.
4.

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26
Základní škola Blansko, Erbenova 13
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 + odlouč. pracoviště v Dolní Lhotě
Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

Přičemž zřizovatelem čtyř výše uvedených škol je Město Blansko.
1. Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
2. Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace
Přičemž zřizovatel dvou výše uvedených škol je Jihomoravský kraj.
Od 6. ročníku je pak možno základní vzdělávání plnit také na Gymnáziu Blansko, příspěvková
organizace, jehož zřizovatelem je rovněž Jihomoravský kraj.
Na území města v současné době není povoleno plnění povinné školní docházky v žádné
soukromé základní škole.

Nový odborný lesní hospodář pro správu lesů
ve vlastnictví Města Blansko
Město Blansko, odbor komunální údržby oznamuje, že od 01.01.2016 má Město pro správu lesů
ve vlastnictví Města Blansko nového odborného lesního hospodáře (dále jen OLH).
Nový OLH zajišťuje pro Město nejen povinnosti vyplývající z jeho funkce, ale zabezpečuje
i veškeré provozní činnosti v těchto lesích.
Případný kontakt na nového OLH je možné získat na odboru KOM u pana Radomíra Plška
(tel.: 516 775 126; e-mail: plsek@blansko.cz).
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Rekonstrukce fotbalového hřiště na sportovním ostrově
v Blansku
Zastupitelstvo města Blansko v úterý 15.12.2015 schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, PROGRAM 133510 „Podpora materiálně technické základny
sportu“, na akci Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově v Blansku.
Žádost o dotaci na výše uvedené hřiště byla podána v lednu 2016.
Leden až květen 2016 bude probíhat zadávací řízení s podpisem smlouvy předpoklad květen
2016.
Vlastní realizace je plánována na červen až září 2016.
V rámci výše uvedené akce se bude realizovat:
− nové fotbalové hřiště s umělým povrchem,
− nové venkovní osvětlení,
− rekonstrukce tribuny,
− rekonstrukce stávajících šaten.
Očekávané náklady cca 22 mil. Kč.
Uznatelné náklady cca 22 mil. Kč.
Dotace 60 % z uznatelných nákladů – tj. cca 13,2 mil. Kč.
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