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II.  Konference o bezpečnosti  silničního provozu v obcích  
 

 
          
Vážená paní, vážený pane,   

 
srdečně vás vítáme společně s panem náměstkem Mgr. Rudolfem Blažkem a partnery na II. Konferenci 
o bezpečnosti silničního provozu v obcích, kterou organizuje Regionservis a děkujeme vám také 
jménem našich partnerů za přízeň. 
 
Dnešní konference, věnovaná bezpečnosti dopravy a infrastruktuře se snaží otevřít a posunout 
velmi důležité téma bezpečnosti v našich obcích. Přechody pro chodce, osvětlení a úroveň 
našich komunikací má na většině míst ČR rozhodně co dohánět. Naším cílem není hledat viníky, 
ale přinášet řešení, která by posunula obce a města v této oblasti do 3. tisíciletí, ve kterém žijeme. 
 

Letos vám přinášíme zajímavé novinky:  

• Rozšířili jsme řady našich partnerů z podnikatelského světa, díky čemuž získají obce na  
našich akcích ceny v hodnotě více než 12 mil Kč.  

• Řešíme strategii rozvoje obcí, vypracováváme strategické plány rozvoje a řešíme pro obce  
konkrétní dotace z EU. 

• Školíme volené zastupitele. Obdrží přehled o možnostech rozvoje obce, informace o tom jak 
probíhá financování, kde jsou příležitosti atd. S kolegy, kteří mají informace se pracuje lépe, což 
lépe víte z vlastní zkušenosti ze zastupitelstva. Pokud máte o podobné školení zájem, kontaktujte 
nás. 

• Vypracováváme daňové příjmy obcí s výhledem a statistikou do minulosti. 

• Pokračují naše granty pro obce a města „Fond na podporu rozvoje obcí a měst“.  

• V letošním roce bychom Vám rádi přednesli zcela novou myšlenku, neboť dle našeho 
názoru je současný stav toku veřejných financí - jak v ČR, tak v EU - v nesouladu se smyslem 
demokratického zřízení. Na místo toho, aby daně vybrané od občanů rozdělovali na naše potřeby 
námi zvolení politici, rozhodují o přerozdělení daní úředníci (ať čeští či evropští). Pro podpořte 
PETICI „Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám“. Podstatou petice je posílit 
rozpočty obcí a měst o peníze, které utíkají do dotací a vzdalují se obcím a městům. Pokud 
podpoříte tuto petici, je tu velká šance až zdesetinásobit daňové příjmy obcí bez 
dopadu na státní rozpočet. Potřebujeme vaši politickou podporu, abychom společně změnili tok 
peněz z rozhodování státních úředníků do rozhodování samospráv.  

 
Regionservis je centrum služeb pro samosprávy. Jedině u nás získáte výhody od širokého spektra 
našich partnerů. Pomůžeme vám s rozvojem vašeho města nebo obce. To, že své výroky měníme v činy 
dokládá i velmi výrazné rozšíření tzv. „Fondu na podporu rozvoje obcí a měst“, ze které jsme 
v loňském roce ve spolupráci s našimi obchodními partnery věnovali na podporu obcím téměř 2.000.000,- 
Kč. V letošním roce plánujeme věnovat obcím výhody, ceny a finanční pomoc v nominální hodnotě celkem 
12.000.000,- Kč  
 
Vážení přátelé, zachovejte nám a našim partnerům nadále přízeň a užijte si dnešní konferenci. Život je 
především o zážitcích a radosti z práce. 
 

 
 
 
 

 

                    Lukáš Tesař 
ředitel a majitel spol. Regionservis s.r.o. 
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PROGRAM: 
 
 
 
 
 

II. KONFERENCE O BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCÍCH 

termín: 29. dubna 2008 (úterý) 
místo konání: PRAHA, HOTEL PRAHA*****, ul. Sušická 20, Praha 6 internet: http://www.htlpraha.cz 
 
ZAMĚŘENÍ:  
BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY V OBCÍCH A MĚSTECH, LEGISLATIVA, INFRASTRUKTURA, 
KONCEPCE ROZVOJE, PRAKTICKÉ POZNATKY V OBCÍCH A MĚSTECH A PREVENCE. 
 
Prezence účastníků od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části v 15:00 hod.  

9:30 Zahájení: Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis s.r.o. 
Generální partner: Dr. Ing. Otto FUČÍK, technický ředitel Camea, spol. s r.o. 

Úvodní panel: PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ A ÚVODNÍ OTEVŘENÁ DISKUZE K TÉMATU, pozvání přijali: 

Mgr. Rudolf BLAŽEK, první náměstek primátora Hlavního města Prahy  
plk. Mgr. Karel POSPÍŠIL, vedoucí operačního odboru správy Policie ČR Jihomoravský kraj  

I. Odborný panel: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, realizace projektů, vliv na bezpečnost, zkušenosti 

10:15  Vliv kvalitního osvětlení na zvyšování bezpečnosti silničního provozu atd., 
Bedřich QUADRÁT , odborný konzultant   

10:30 Dobrá praxe – realizace, cíle, úspěchy a praktické zkušenosti se zklidňováním dopravy, 
 Mgr. Jaroslav MACH, specialista rozvoje a organizace dopravy Magistrátu Hlavního Města Prahy  

11:00 Bezpečná infrastruktura v menší obci – zkušenosti a praxe v obcích 
 Petr ŠMÍD, manažer projektu „Cesty městy – soutěž zklidňování dopravy v obcích a městech“ 

následuje diskuze k uvedeným tématům a 15 minut přestávka na občerstvení 
 
II. Odborný panel: VYMÁHÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU  

11:45 Úvodní slovo do hlavní problematiky - společnost s dlouholetou praxí v oboru, Camea s.r.o. 
 Dr. Ing. Otto FUČÍK, technický ředitel Camea, spol. s r.o. 

12:00 Prezentace systému dohledu nad silničním provozem a dodržování pravidel a zákonů  
Ing. Dalibor DAŘÍLEK, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu Statutárního města Ústí nad Labem  

12:30 Řešení bezpečnosti silničního provozu v Praze – dobrá praxe, výsledky, postup, diskuze  
Mgr. Rudolf BLAŽEK, první náměstek primátora Hlavního města Prahy  

následuje diskuze k uvedeným tématům  

Předání šeku na podporu solidarity „Českého sdružení obětí dopravních nehod“. 

45 minut přestávka na oběd 
 
III. Odborný panel: PREVENTIVNÍ AKTIVITY A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ OBCE 

13:45 BESIP – programy prevence bezpečnosti silničního provozu Ministerstva dopravy ČR 
Ing. Blanka SUNKOVSKÁ, zástupce oddělení BESIP MD ČR  

14:15 Projekty prevence ve městech a obcích, zkušenosti se zapojením veřejnosti a škol 
 Mgr. Hana GINTEROVÁ, Základní škola Slovan Kroměříž 

14:45 Možnosti rozvoje preventivních programů v obcích a regionech 
 Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o. 

V cca 15:15 hodin ukončení odborné části diskuzí,  
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DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY AKCE 29. dubna 2008 
(vyplněním a odevzdáním dotazníku jste  ve hře o hodnotné ceny – losování na konci akce) 
 

Obecné informace

Název vašeho města:       

Vaše příjmení:       
Vaše funkce: 
(zakroužkujte) STAROSTA MÍSTOSTAROSTA ZASTUPITEL JINÁ 

Kontakt (telefon nebo email):       
 

Akce, na které vyplňujete tento formulář se vám: 
 

Líbí Nic moc Nelíbí     Hlavní důvod proč (uveďte):                                      
 

 
 

 
 

 
 
 
............................................................................... 

 

Rozvoj města/ obce (poptávka) 

Hodící se prosím zaškrtněte, nebo doplňte komentář (můžete zaškrtnout i více kolonek), děkujeme 

Co byste chtěli ve Vaší obci aktuálně nebo v krátkém 
výhledu řešit? 
 

 Radary na měření rychlosti, a přestupky vozidel 

 Komplexní poradenství v oblasti řešení bezpečnosti 

      dopravy 

 Komplexní dotační servis na klíč 

 Rádi bychom bezplatnou konzultaci k dotacím z EU 

 Moderní a výkonné osvětlení (šetřící energii)  

 Nouzové osvětlení (i pro krizové situace apod.) 

 Výstavbu nebo rekonstrukci staveb města/obce 

(škola, školka, bytové domy, úřad, sportoviště apod.) 

 Dopravní stavby (přechody, kruhové objezdy, průtahy 

městem či obcí apod.)   

 
 

 
 
 
 

 Co nejlevnější úvěr 
 

 Strategický plán rozvoje 
 

 Výpočet daňových příjmů na r. 
2008 a 2009 včetně dopadů novely 
RUD + grafy a tabulky 10letého 
vývoje příjmů a výdajů naší obce 

 

 Archivnictví a regálové systémy  
 

 Mám zájem o vypracování nezávazné 
modelové nabídky na bezdrátové 
informační systémy (rozhlas apod.) 
přímo pro naše město či obec 

 jiné, uveďte: 

………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY PROSÍM ODEVZDEJTE U PREZENCE NEBO POŘADATELI. 
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SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ
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Regionservis „Fond na podporu rozvoje obcí a měst“ 
POKYNY PRO ZÍSKÁNÍ GRANTU OD SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS 

 
Obecná ustanovení, základní informace: 
„Fond na podporu rozvoje obcí a měst“ společnosti Regionservis s.r.o., je udělován obcím a městům, které 
pravidelně navštěvují akce pořádané naší společností. Financování fondu probíhá formou kumulace kapitálů 
z registračních poplatků, které hradí účastníci na krajská setkání. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí 200 – 500,- Kč 
včetně DPH 19%.  
 
Jelikož setkání pořádané společností Regionservis s.r.o. jsou financována výhradně ze zdrojů soukromých, 
partnerských firem, chceme využít vybrané peněžité prostředky od obcí zpětně na podporu jejich rozvoje. Celková 
částka, jenž bude rozdělována v daném roce je přímo závislá na počtu platících účastníků našich setkání. V roce 2008 
odhadujeme výnosy ve výši cca 300.000,- Kč. Regionservis s.r.o. si vyhrazuje právo podmínky Fondu upravit, změnit 
apod.  a to vždy na uvedený rok. Prostředky z grantu nelze vymáhat soudní cestou či se odvolávat (jedná se o prostředky 
soukromé společnosti). Grant není loterií (ale marketingovou akcí spol. Regionservis s.r.o.). 
 
Po výběru finančních prostředků v daném roce jsou finance v dalším roce rozdělovány na projekty tímto 
způsobem: 
 
Výše dotace, předpoklad podpořených projektů ročně a výše plnění:  

30.000,- Kč – 3 projekty ročně minimální fin. podíl grantu na projektu 20%  (tj. max. 150.000,- Kč)  

50.000,- Kč – 2 projekty ročně minimální fin. podíl grantu na projektu 30% (tj. max. 150.000,- Kč) 

100.000,- Kč – 1 projekt ročně minimální fin. podíl grantu na projektu 50% (tj. max. 200.000,- Kč) 
 
POSTUP VÝBĚRU VÍTĚZE:  

V 1. kole jsou vyhodnoceny přijaté žádosti o dotaci, rozhodující parametry pro postup do druhého 
kola: 

1. celkové tj. 100% náklady projektu nesmí přesahovat (150.000,- Kč resp. 200.000,- Kč) 
2. záměr a cíl dotace musí odpovídat zadání (viz. podporované priority níže)     
3. příjemcem dotace musí být obec či organizace s podílem obce 
4. realizovaný projekt musí sloužit pro veřejné účely a pokud možno co nejširšímu procentu obyvatel. 

 
2. kolo:  
Statutární zástupci postupujících projektů jsou pozváni na společné setkání, kde prezentují svůj projekt před 
ostatními žadateli, po skončení prezentací udělují všichni posluchači známky jednotlivým žádostem. Vítězem 
se stává žádost s nejlepší známkou. Postupující je povinen uhradit náklady (pronájem místnosti, stravování, 
technika atd.) na druhé kolo (ve výši cca 500,- Kč na osobu dle místa konání).  
 
DATUM UZÁVĚRKY  
podání projektů na „FOND REGIONSERVIS 2008“: 31. května 2008 
Postupujícím oznámíme emailem termín 2. kola „obhajoby žádosti“. 
 
Datum čerpání dotace:  
okamžitě na základě sestavení rozpočtu projektu, vyúčtování  nejpozději do konce roku 2008 ! 
 
Forma podání: nejlépe emailem na adresu: podatelna@regionservis.cz 
 
PODPOROVANÉ PRIORITY PRO DOPRAVNÍ KONFERENCI:  
 

1. PROJEKT V OBLASTI ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY 
Např. osvětlení, radar, dopravní opatření, preventivní opatření (vzdělávací projekt) atd. 
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ZCELA NEVHODNÉ ŽÁDOSTI jsou např. financování provozních výdajů, projektové dokumentace, 
nákladů na povolení atp. 
 
Podmínka: dotaci lze čerpat výhradně na nový, již nespuštěný projekt ! 
 
Poskytovatel: Regionservis s.r.o., Elišky Přemyslovny 429, Praha 5 - Zbraslav 
 
Příjemce:  

1. Územní samospráva 
2. Organizace zřízená obcí 

  
Poznámka:  
Platí výhradně pro účastníky akcí programu Regionservis, kteří řádně uhradili poplatek a registrovali se tak 
do našeho Fondu ! 
 
Důležitý obsah žádosti: 

• Údaje o žadateli  
(název, právní forma, adresa, IČ, DIČ plátce či neplátce dph, číslo účtu, kontaktní osoba, kontaktní údaje 
atd.) 
• Popis projektu, především jeho účel, výhody pro rozvoj obce, dopad na obec a občany 
• Rozpočet projektu (prosíme této části věnovat zvláště pozornost, velmi důležité pro úspěch) 
• Partneři projektu  (pokud jsou) 
• Případná fotodokumentace (pokud je) 

 
 
Časté dotazy: 
 
Je nutný pro podání žádosti nějaký formulář ? 

Ne žádný formulář potřebný není a ani se nesnažíme „svazovat“ podání žádosti formulářem, neboť jej 
považujeme za zbytečný nástroj byrokracie kterou komplikovat podání nehodláme. 
 
Mohu žádat v rámci většího projektu tj. s vyšší částkou ? 

Ano můžete, pokud v rámci většího projektu, např. výměnu veřejného osvětlení celé obce, budete 
potřebovat sumu 500.000,- Kč. Můžete žádat, aby část financování byla kryta naší dotací. To platí pouze 
v případě, že projekt není dále financován jinou dotací! Dále je nutné, aby v popisu žádosti byla část, na 
kterou žádáte dotaci oddělena od celkového projektu. Např. pokud obec buduje kompletní mobiliář za stovky 
tisíc Kč, je nutné oddělit např. značení v hodnotě požadované dotace a na samotné značení žádat o naší 
dotaci. Celkový projekt však nesmí být financován z dotací státu či Evropské unie, neboť to nedovoluje 
legislativa. Samozřejmě je možné projekt „dofinancovat“ pomocí jiných soukromých či obecních zdrojů (tj. 
z vlastního obecního rozpočtu, nebo pomocí bankovního úvěru či spoluúčasti jiné soukromé firmy „partnera 
- sponzora“.)  
 
Mohu žádat i na více produktů? (např. radar + světlo či světlo + autobusová zástavka atd.) 

Samozřejmě to je možné.  
 
Jak čerpání probíhá? 

Po Vašem úspěchu ve druhém kole „obhajobě“, s vámi naše společnost uzavře jednoduchou smlouvu o 
vzájemné spolupráci, jelikož naším cílem není jednorázová pomoc, ale komplexní a dlouhodobá spolupráce 
s obcemi za účelem rozvoje. Regionservis s.r.o. uhradí náklady Vašeho projektu dle uvedených podmínek 
formou přefakturace nákladů na realizaci projektu, nebo zálohovou fakturou jejíž pokladem je oboustranně 
schválený rozpočet s konečnými cenami od dodavatelů apod.   
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PARTNEŘI  KONFERENCE:
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PARTNEŘI  KONFERENCE: 
 

 
PROFI REGAL s.r.o. 
463 55 Rynoltice 240 
Jednatel společnosti: Jaroslav Grepl  
tel:+420 485 246 581  gsm:+420 604 279 502 e-mail:obchod@profi-regal.cz 
 

PROFI REGAL s.r.o. je obchodně montážní a poradenská firma se specializací na logistiku - prodej, výkup, montáž, servis 
a revize regálových systémů, garážových vrat a kovovýrobu. Logistice skladů a regálovým systémům se firma věnuje od 
roku 1989 a systematicky na Českém trhu od roku 1994. 
 

 
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a. s. 
Ředitelství společnosti 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1  

tel.: 224 951 111  fax: 224 933 551  e-mail: sekretariat@ssz.cz web. stránky: www.ssz.cz 
Společnost Stavby silnic a železnic (SSŽ) patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v 
oblasti dopravního stavitelství. Firma staví na svých bohatých mezinárodních zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a výkonnosti 15 regionálních závodů a 13 dceřiných společností. Na českém trhu působí již více než 50 let. Na 
podzim 2006 se stoprocentním vlastníkem SSŽ stala francouzská společnost EUROVIA. Ta je členem skupiny VINCI – 
největšího stavebního a koncesního koncernu na světě, který působí v 16 zemích. Mezi hlavní aktivity SSŽ patří zejména 
silniční stavby se zaměřením na dálnice a rychlostní cesty, železniční stavby, mosty, sportovní stavby a rekonstrukce 
městských komunikací včetně historických center. 
 

 
sídlo firmy Bártek Rozhlasy,  
Podlesí 418, 757 01   Valašské Meziříčí , tel / fax 571 616 678 / 571 616 679  
 Luděk Bártek - majitel 602 112 277 
ozvuceni@rozhlasybartek.cz  

 
Tomáš Kelnar - obchodní oddělení 602 795 223 
kelnar@rozhlasybartek.cz  
webové stránky www.rozhlasybartek.cz 
 
V současné době již instalujeme nový bezdrátový rozhlas SARAH s digitálním kódováním a vyhodnocením. Tento systém 
splňuje všechny požadavky a kritéria, která po nás zákazníci vyžadovali. 
Systém bezdrátového rozhlasu se tím stal nejpoužívanějším a nejoblíbenějším. Dle evidence Českého telekomunikačního 
úřadu využívá bezdrátový rozhlas několik stovek měst a obcí v České republice. A to nejen k varování obyvatel v krizových 
situacích (požár, povodně apod.), ale zejména k běžnému hlášení.  
 
Provádíme zdarma nezávazné konzultace, měření signálu a k dodávce vypracování technickoekonomické studie, která 
slouží jako podklad pro žádost o dotace. Připomínáme, že systém SARAH lze napojit na JSVV MV GŘ HZS ČR. 
 
Dodávky bezdrátového rozhlasu provádíme v rozsahu :  
měření signálu  - vypracování technickoekonomické studie - vypracování projektu - dodávka systému - na klíč - po 
etapách - revize - pravidelné kontroly a servis - zaškolení obsluhy - poradenství - okamžitě a zdarma - pomoc při žádání 
dotací – leasing 

 
Pobočka Praha a zastoupení pro Čechy: 
ELSTAV LIGHTING, S.R.O. 
Poupětova 1339/3, 170 04, Praha 7 
 

Systémy nouzového osvětlení, kancelářské, průmyslové, nemocniční i veřejné osvětlení, světelně tech. výpočty a 
návrhy. Pověřená osoba, vedoucí pro zastoupení Čechy: Roman Závodský  
tel.: 266 710 649  
fax: 266 710 011  
mobil: 731 117 220, 602 268 991   
e-mail: praha@elstav.cz  zavodsky@elstav.cz 
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CEVRO Institut, o.p.s.
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
tel. /+ 420 221 506 700 //  fax /+ 420 221 506 709

email / info@vsci.cz //  www.cevroinstitut.cz
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        MPA 
 

 

Vysoká škola CEVRO Institut nabízí v roce 2008/2009 
studium nového atraktivního oboru MPA  

 - Master of Public Administration – 
 

• MPA je prestižním studiem určeným zejména  pro manažery v oblasti 
veřejného sektoru  

• Odborný garant programu: Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 
• Zárukou kvality programu MPA je spolupráce na jeho realizaci se 

zahraničními partnery a zkušený lektorský tým  
• Prestižní profesní titul MPA je uznáván po celém světě  

 

Co je MPA? 

 
• MPA je prestižní studium určené zejména pro manažery v oblasti 

veřejné správy a NGO uznávané a respektované po celém světě  
• MPA představuje variantu studia MBA, uplatňovaného v privátní sféře, 

zohledňující specifika veřejné správy v tom nejširším slova smyslu  
• MPA je ucelený vzdělávací systém pro vedoucí úředníky místních 

samospráv i státní správy, pro ředitele a další manažery 
příspěvkových organizací a organizačních složek, pro velící pracovníky 
Policie a dalších složek Integrovaného záchranného systému, stejně 
jako pro manažery neziskových organizací 

Pro koho je studium MPA určeno ? 

• Studium MPA je určeno zejména všem vedoucím pracovníkům, 
úředníkům a manažerům v oblasti veřejné správy v tom nejširším 
slova smyslu  

• Studium MPA je určeno všem těm, kteří neustrnou na standardu 
získaných znalostí a dovedností, ale mají ambici se stát kvalitními 
manažery ve svém oboru  

• Studium MPA je určeno absolventům jakéhokoliv 
vysokoškolského studia 
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        MPA 
Forma studia MPA 

• studium MPA je formou celoživotního vzdělávání zajišťovaného 
vysokou školou CEVRO Institut  

• studium probíhá v rámci odborně zaměřených modulů zakončených 
zpracováním samostatné práce  

• výuku v rámci modulů zajišťují přední odborníci z akademické sféry i z 
praxe  

• studenti MPA mohou využívat studijní opory ve formě interaktivního e-
learningu  

• studenti MPA mají možnost individuálních konzultací s lektory a 
garanty modulů  

• studium je zakončeno obhajobou disertační práce zpracované pod 
vedením zkušeného garanta  

Profil absolventa programu MPA 

Komplexní a rozšiřující znalosti: 

• fungování veřejné správy 
• řízení veřejné správy a vedení pracovního kolektivu 
• vlastní specializace ve veřejné správě 

     Další předpoklady pro kariéru: 

• široký rozhled 
• zvýšené sebevědomí a umění komunikace 
• dobré kontakty 

     Uplatnění:  

• manažeři v orgánech státní správy a samosprávy 
• manažeři a volení představitelé v politických subjektech 
• odborní pracovníci mezinárodních organizací 
• neziskový sektor 

Organizace studia MPA 

- standardní doba studia:  3 semestry 
- délka semestru:                    12 týdnů 
- délka zkouškového období:     6 týdnů 
- zakončení předmětů:            závěrečné předmětové práce 
- zakončení studia:    obhajoba závěrečné práce 

Více informací získáte na webových stránkách www.vsci.cz nebo na 
studijním oddělení VSCI (tel.: 221 506 706) 
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