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MĚSTO  PROSTĚJOV

www.vahal.cz/radnicni www.mestopv.cz

Dopravci, pozor
Bc. ing. Antonie Orálková,
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu

Městského úřadu v Prostějově

Na základě zákona č.111/1994 Sb., o sil-
niční dopravě, v platném znění, se podle 
§ 40b odst. 2 citovaného zákona od 1. ledna
2004 rozšiřuje povinnost prokazovat finanč-
ní způsobilost i na vnitrostátní dopravu.

Podle § 40b odst. 2, 3 citovaného zákona
dopravci, kteří provozují vnitrostátní silnič-
ní dopravu autobusy, tahači nebo nákladní-
mi vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5
tuny, s výjimkou speciálních vozidel, na zá-
kladě koncese, jsou povinni nejpozději do
31. července 2004 prokázat finanční způso-
bilost podle § 4a před příslušným dopravním
úřadem a potvrzení o finanční způsobilosti
předložit živnostenskému úřadu, který vydal
koncesi k provozování silniční dopravy. Ne-
předloží-li dopravce potvrzení o finanční
způsobilosti, pozbývá vydaná koncese uply-
nutím této lhůty platnost.

Městský úřad v Prostějově, odbor obecní
živnostenský úřad, oznamuje dopravcům, na
které se výše uvedená povinnost vztahuje, že
od 1. 1. 2003 je k vydání potvrzení o finanč-
ní způsobilosti příslušným dopravním úřa-
dem Krajský úřad Olomouckého kraje, Jere-
menkova 40a, 779 11 Olomouc, odbor do-
pravy a silničního hospodářství, tel.: 585
508 589, 585 508 595 (informace a kontak-
ty jsou k dispozici na www.kr-olomoucky.cz

Veřejný internet

v Městské knihovně

Prostějov
Současná doba vyžaduje rychlou výměnu

informací, a to pokud možno v celosvěto-
vém rozsahu a v reálném čase. Tuto možnost
mají nyní i uživatelé Městské knihovny Pro-
stějov. V prvním poschodí je instalován in-
formační kiosk, který obsahuje internetový
terminál. Ten může kohokoliv spojit s kte-
rýmkoliv informačním zdrojem. -MQ-

Ptáte se na: změnu způsobu vytápění v lokalitě Dolní, Šárka a Okružní
O stručnou odpověď na tuto otázku

jsme požádali místostarostu Bc. Aloise
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný
za odbor komunálních služeb.

Realizací této významné investice za
zhruba 30 milionů korun plníme „Progra-
mové prohlášení rady města“ a slib, který
jsme před rokem dali občanům.

V uvedené lokalitě bydlí asi čtyři tisíce
lidí, kteří budou hradit příznivější cenu za
teplo. Předmětem rekonstrukce zásobování
teplem a teplou užitkovou vodou je zabez-
pečení vlastní výroby tepelné energie pro
vytápění a ohřev teplé užitkové vody při
maximálním využití stávajících zdrojů ne-
bo energetických objektů a rozvodů. Dojde
k odpojení od horkovodního zdroje firmy
DT výhybkárna a mostárna a ukončení ná-
kupu tepelné energie.Tato varianta řeší
snížení ceny, a to z důvodu nižších výrob-
ních nákladů ve vlastních kotelnách. Zcela

odpadají náklady na reprodukci tepla pro-
střednictvím výměníkových stanic. Nelze
opomenout zrušení asi 35 let starého hor-

kovodního přivaděče, který by v nejbliž-
ších letech vyžadoval rekonstrukci za mno-
ho milionů korun. Současně s tímto zámě-

rem bude realizována rekonstrukce kotelny
v ulici Tylova, jejíž technologie pochází
z roku 1974.

Navrhované řešení rozděluje uvedenou
lokalitu do dvou samostatných soustav
centralizovaného zásobování teplem. První

z nich bude zásobována z rekonstruované
a výkonově posílené kotelny v Tylově uli-
ci a bude zásobovat stávající odběratele.
V objektu stávající výměníkové stanice
v ulici Okružní bude vybudována plynová
kotelna. Technické řešení této kotelny ak-
ceptuje požadavek způsobu zásobování pa-
nelových domů v Okružní ulici a možnost
napojení výměníkové stanice v ulici Šárka.

Současné řešení tří rekonstruovaných
energocenter plně využívá nejnovějších
produktů evropských výrobců jak z pohle-
du efektivnosti výroby, energetické účin-
nosti, tak i ekologických předpisů.Tato in-
vestice musí být dokončena nejpozději do
začátku příští topné sezóny.

V nastávajícím období předpokládáme
dosažení jednotné ceny pro konečného
spotřebitele v rozpětí cca 330 až 350
Kč/GJ, což je méně než celorepublikový
průměr.

Místostarosta Bc. Alois Mačák:

„Realizací této významné investice za zhruba

30 milionů korun plníme „Programové prohlá-

šení rady města“ a slib, který jsme před rokem

dali voličům.“

Zápis žáků do prvních ročníků prostějovských základních škol
pro školní 2004/2005 se v Prostějově koná
v pátek 6. února od 12 do 18 hodin.

Do prvních ročníků základních škol mu-
sejí být přihlášeny všechny děti, které do 
31. 8. 2004 dovrší věk šesti let, a děti, kte-
rým byl v roce 2003 odložen začátek povin-
né školní docházky. 

K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich
zákonní zástupci) a předloží rodný list dítěte
nebo výpis z matriky a občanský průkaz ro-
diče nebo zákonného zástupce. 

Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve
zdůvodněných případech dostavit ve stano-
vený den zápisu, mohou přijít individuálně
po dohodě s ředitelem základní školy po
tomto termínu, nejpozději však do 13. úno-

ra 2004 do 13 hodin. 
Město v příštím školním roce zřídí v pří-

padě zájmu rodičů specializovanou první tří-
du pro děti s vývojovými poruchami učení

a chování. V současné navštěvuje devět spe-
cializovaných tříd v Základní škole na Hu-
sově náměstí 102 žáků. 

„Rodiče se na nás opakovaně obraceli
s dotazy, zda bude v příštím školním roce
specializovaná třída zřízena. Rada města
Prostějova proto jednomyslně došla k zá-
věru, že město jako zřizovatel základních
škol poskytne rodičům garanci a v případě
jejich zájmu otevře v Prostějově ve škol-
ním roce 2004/2005 specializovanou první
třídu pro děti s poruchami učení a chování,
které budou mít doporučení pedagogicko-
psychologické poradny,“ uvedla místosta-
rostka města Prostějova Božena Sekanino-
vá.

Místostarostka Božena Sekaninová:

„Město jako zřizovatel základních škol poskytu-

je rodičům garanci, že v případě jejich zájmu

otevře v Prostějově ve školním roce 2004/2005

specializovanou první třídu pro děti s porucha-

mi učení a chování, které budou mít doporuče-

ní pedagogicko psychologické poradny.“

Zajímá vás: možnost získat obecní byt na opravu vlastním nákladem
Rada města Prostějova vyhlásila dne

20. ledna 2004 záměr pronájmu obecních
bytů na opravu vlastním nákladem ná-
jemce. O bližší informace jsme požádali
místostarostu Bc. Aloise Mačáka:

Chceme seriózně zjistit, jaký bude mezi
lidmi zájem o tuto možnost nájemního byd-
lení. V souladu s Obecně závaznou vyhláš-
kou města č.7/2003 byly Domovní správou
Prostějov, s. r. o., vybrány volné byty, kte-
ré vyžadují větší opravu a pro město není
rentabilní vynakládat tyto finanční pro-
středky. Nabízíme občanům za slušnou ce-
nu možnost nájemního bydlení s tím, že se
nájemce vzdá nároku za zhodnocení tohoto

bytu po ukončení nájmu. Náklady na opra-
vu jednoho bytu se budou pohybovat zhru-
ba mezi 100 až 200 tisíci korunami. O výši
nájmu a trvání nájemní smlouvy rozhodne
v souladu s citovanou vyhláškou Rada měs-
ta Prostějova. Nabídka na pronajmutí sedmi
bytů se zveřejní vyvěšením po dobu jedno-
ho měsíce v sídle Domovní správy, s. r. o.,
a na úřední desce městského úřadu. Pro-
hlídky příslušných bytů budou žadatelům
umožněny v týdnu před uplynutím měsíční
lhůty.

Další podrobnosti jsou uvedeny v citova-
né vyhlášce města nebo je sdělí zaměstnan-
ci Domovní správy, s. r. o.

Seznam obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce:

J. Zrzavého 3975 velikost 1+1 plocha bytu 29,35 m2 kategorie I.

Svatoplukova 43 velikost 2+1 plocha bytu 72,72 m2 kategorie I.

Svatoplukova 43 velikost 2+1 plocha bytu 49,93 m2 kategorie I.

T. G. Masaryka 11 velikost 1+1 plocha bytu 54,03 m2 kategorie III.

Palackého 2 velikost: 2+1 plocha bytu 86,75 m2 kategorie I.

Marie Pujmanové 10 velikost: 0+1 plocha bytu 29,84 m2 kategorie I.

Marie Pujmanové 10 velikost: 0+1 plocha bytu 29,84 m2 kategorie I.

Město Prostějov má letos dva první občánky

Informace pro zdravotně postižené občany
V současné době obesílá Český Telecom, a. s., z popudu Českého telekomunikačního úřadu zákazníky, kteří využívají slevy pro zdra-
votně postižené, a žádá je o aktualizaci údajů potvrzujících oprávnění jejich nároku na využívání těchto slev. O tomto kroku informo-
val Český Telecom již v listopadu loňského roku veškerá Centra služeb pro zdravotně postižené v České republice a požádal je o spo-
lupráci při komunikaci se zákazníky.
Podle informací pana Ondrejčáka z Českého Telecomu v Prostějově může žadatel přinést originály příslušných dokumentů opravňu-
jících k této slevě spolu s občanským průkazem přímo na pracoviště Českého Telecomu, a. s., Újezd 12 v Prostějově, kde mu budou
tyto dokumenty. Úřední hodiny jsou od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Prostějov má dva první občánky roku 2004 - Andreu Píchalovou, která se narodila Petře Píchalové - Langrové 4. ledna v prostějovské porodnici (na levém sním-
ku) a Kateřinu Buriánkovou, která se narodila už 2. ledna ráno Kateřině Buriánkové z Prostějova, části Čechovice, v porodnici v Olomouci. O té se však město do-
zvědělo až poté, co vyhlásilo prvním občánkem malou Andreu. Zástupci vedení města proto  letos předávali řetízek se znakem Kozoroha a plyšového medvěda
pro první dítě a kytici a čajový servis pro jeho maminku hned dvakrát.  


