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Město Prostějov je již čtyři roky součástí Olomouckého kraje. Za tu dobu vzrostl nepochybně význam, úloha i rozpočet kraje. Nebylo to sice vždy úměrné tomu, jak byly na kraj převáděny kompetence z bývalých okresních a (bohužel ne bývalých) ústředních orgánů, nicméně kraj a jeho úřad je nejbližším a z hlediska státní správy i nadřízeným
orgánem našeho města, respektive jeho městského úřadu.

Důležitá upozornění

Proto si vás dovoluji pozvat k volbám do Zastupitelstva Olomouckého kraje ve dnech 5. a 6. listopadu 2004. Pevně věřím, vážení spoluobčané, že si mezi kandidáty různých politických stran a uskupení vyberete a Prostějov bude
mít v Zastupitelstvu Olomouckého kraje silné zastoupení, které umožní prosazovat zájmy města na krajské úrovni.

komunikací města Prostějova

Uzavření kinokavárny DUHA
a dočasné přemístění správy
kulturního klubu
Upozorňujeme návštěvníky Kulturního
klubu DUHA, že vzhledem k rekonstrukci
budovy Školní 4 bude správa organizace od
15. 11. 2004 na nové adrese - Sídliště svobody 16 (l. patro, v přízemí objektu je pobočka městské knihovny a vinotéka). Zde
mohou občané vyřizovat agendu jubilanti
a novorozenci. Kinokavárna DUHA je od listopadu z důvodu stavebních úprav celé budovy uzavřena.
O dalších programech, které budeme realizovat v náhradních prostorách, vás budeme
pravidelně informovat v měsíčníku KAM
v Prostějově za kulturou, na plakátech kina
METRO 70, na měsíčních plakátech Kulturního klubu DUHA a v tisku.
Těšíme se s vámi na shledanou při návštěvě našich akcí.
-gre-

Město zrekonstruovalo pro potřeby občanů dvorní trakt radnice
Od pondělí 18. října vyřizují občané Prostějova své záležitosti nejen na radnici, ale
i v budově ve dvorním traktu její přístavby.
Nově zrekonstruované prostory slavnostně
otevřeli starosta města ing. Jan Tesař, místostarosta Bc. Alois Mačák a tajemník MěÚ
ing. Lubomír Baláš.
„Naším cílem je, aby občané většinu

svých záležitostí vyřídili na třech místech
vzdálených od sebe maximálně několik set
metrů,“ zdůraznil ing. Tesař. „Proto nyní pro
potřeby městského úřadu zrekonstruujeme
budovu ve Školní ulici, která je od srpna ve
vlastnictví města,“ dodal.
„Na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů budou

Přemístění informačního
střediska prevence
městské policie

Rozmístění odborů ve dvorním
traktu přístavby radnice
- přízemí vpravo - podatelna (odbor
správy a zabezpečení)
- přízemí vlevo - oddělení občanských
průkazů, cestovních dokladů a evidence
obyvatel (odbor občanských záležitostí) přijímání žádostí
- I. patro vpravo - oddělení obrany (odbor kanceláře starosty)
- I. patro vlevo - oddělení občanských
průkazů, cestovních dokladů a evidence
obyvatel (odbor občanských záležitostí) zpracování žádostí
- II. patro - odbor výstavby

Upozorňujeme občany, že od 11. 11. 2004
bude informační středisko prevence kriminality přemístěno z budovy Školní 4 do suterénu budovy Městské policie Prostějov,
Havlíčkova 4. Jedná se pouze o přechodné
umístění po dobu rekonstrukce Školní 4.
Provozní doba bude zachována. Z důvodu
stěhování bude informační středisko prevence od 4. do 10. 11. uzavřeno.

Zajímá vás?
Jaký je postoj města
Prostějova k plánovanému
otevření kamenolomu
nad Běleckým mlýnem?
Odpovídá starosta města ing. Jan Tesař:
„Vzniku kamenolomu se od samého začátku snažíme zabránit. Kromě toho, že se
na Běleckém mlýně rekreují i občané Prostějova, si nedovedu představit každodenní
průjezd desítek těžkých náklaďáků naložených kamenem městem. A to nemluvím
o naprosté devastaci údolí Romže, kterým
vede například i moje oblíbená cyklostezka.
Z těchto důvodů městský úřad, který bohužel není účastníkem řízení stanovení průzkumného území Přemyslovice - Habrky,
odpovědí na dotaz jedné z chatařek z 10. 6.
2003 doporučil založení občanského sdružení tak, aby se účastníky řízení stali chataři.
Následně skutečně vzniká sdružení
„Ochránci přírody Běleckého mlýna“.
V listopadu 2003 jsem dostal dopis místopředsedy sdružení s dotazem na schválení kamenolomu orgány státní správy. Protože Městský úřad v Prostějově stále nebyl
účastníkem řízení, doporučil jsem, na které
instituce je nutné se obrátit (ministerstvo životního prostředí ČR, Krajský úřad Olomouckého kraje).
Město Prostějov následně uplatnilo dopisem ze 4. 5. 2004 na ministerstvu životního
prostředí připomínky k „Posouzení vlivu na
životní prostředí - dobývací prostor Přemyslovice“. Ty byly ministerstvem promítnuty
do „Závěru zjišťovacího řízení“ z 9. 6. 2004.
Dokumentace vlivu na životní prostředí musí zohlednit všechny připomínky - tedy i ty
naše. Týkají se hlavně ochrany vod, ovzduší, přírody, dále nakládání s odpady, ochrany zdraví (hluk, otřesy) a podobně.
Protože jsem do dnešního dne neviděl takto doplněnou dokumentaci, která by mohla
vyhovět požadavkům na ochranu životního
prostředí, věřím, že těžba nebude uskutečněna. Přesto však musíme využít všechny cesty, které nám právní řád České republiky dává, aby kamenolom nad Běleckým mlýnem
nevznikl.

občané obslouženi v kterýkoliv pracovní
den,“ uvedl ing. Baláš. „U přepážky bude
vždy pracovník, který jejich záležitost vyřídí. Lidé tak nemusejí čekat na úřední dny.
Naopak bychom přivítali, kdyby k vyřizování svých záležitostí na tomto oddělení více
využívali i jiné dny tak, aby se v pondělí a ve
středu zbytečně netvořily fronty,“ dodal tajemník MěÚ.
Chátrající dvorní trakt město vykoupilo
v loňském roce za 2 300 tisíc korun a jeho rekonstrukce přišla město na 12 milionů korun. Stavební práce proběhly v rekordním
čase necelých tří měsíců.
„Chceme maximálně vyjít vstříc občanům, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na
městském úřadě. Naší snahou je, aby si je
mohli vyřídit co nejpohodlněji a navíc v příjemném prostředí,“ sdělil místostarosta Bc.
Alois Mačák.
-kdl-

Programové prohlášení Rady města Prostějova
- ohlédnutí za prvními dvěma roky
Ing. Jan Tesař,
starosta města Prostějova

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

Blížíme se k polovině volebního období
a tím nejdůležitějším, co nás v následujících
týdnech čeká, je příprava a schválení městského rozpočtu na příští rok. Tento čas je také vhodnou příležitostí k ohlédnutí za dvěma roky od voleb v listopadu 2002.
Rada města Prostějova ve svém Programovém prohlášení zřetelně označila priority dalšího rozvoje našeho města. Dosavadní

výsledky hospodaření za ony dva roky hovoří o tom, že postupně plníme to, k čemu
jsme se zavázali. Neznamená to ale, že jsme
se vším spokojeni. Ještě mnohé v úsilí
o zlepšování života v našem městě je před
námi. Je bezesporu dobře, že stavíme domy
s pečovatelskou službou, že jsme dořešili
zásobování teplem v jedné části města, že
jsme zahájili výstavbu kanalizace Vrahovice - Čechůvky, že stále věnujeme pozornost
technickému stavu a vybavení našich škol
a rozšiřování naší průmyslové zóny a podobně.
Při přípravě a projednávání rozpočtu na
rok 2005 chceme podpořit taková rozhod-

nutí, která zajistí pokračování tohoto trendu.
Připomeňme si v této chvíli jen několik nejdůležitějších investičních záměrů, které
jsme připraveni navrhnout městským zastupitelům ke schválení: výstavba domu se 42
bytovými jednotkami v lokalitě bývalých
Jezdeckých kasáren, zahájení výstavby infrastruktury v Držovicích, pokračování rekonstrukce Národního domu a mnohé další.
Velkou pozornost chceme také věnovat
všem potřebným investicím v oblasti dopravy. I nadále platí, že chceme hledat potřebnou shodu s každým, kdo má dobrou vůli
připojit se k našemu úsilí o další rozvoj Prostějova.

SMS anketa města Prostějova pro listopad 2004
Souhlasíte se zjednosměrněním některých komunikací v Prostějově?
Svůj názor můžete vyjádřit pomocí mobilního telefonu do 20. listopadu 2004.
Z jednoho mobilního telefonu bude započítáván jen jeden hlas. Zprávu napište ve tvaru:
KOMUNIKACE zvolenou odpověď případně váš komentář (není nutný)
Příklady odpovědí:
ano
ne
castecne
Například: KOMUNIKACE ano
Zprávu můžete napsat velkými i malými písmeny. Je nezbytné, aby za slovem KOMUNIKACE byla mezera, stejně jako za zvolenou
odpovědí na otázku. Celá odpověď může obsahovat maximálně 160 znaků, včetně mezer.
Tuto SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 775 177 678.
Z došlých SMS zpráv vylosujeme tři účastníky ankety, kteří obdrží publikaci o historii města Prostějova.
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím SMS zpráv.
Ankety se můžete zúčastnit také hlasováním na webových stránkách města www.mestopv.cz, zasláním svých odpovědí na adresu:
Radniční listy, nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo e-mailem na adresu: informace@mestopv.cz, případně je předat
v informační službě MěÚ v přístavbě radnice nebo svůj názor můžete sdělit v rámci vypsaného tématu diskusního fóra
na webových stránkách města www.mestopv.cz .
Vyhodnocení ankety zveřejníme v příštím čísle Radničních listů.
Přivítáme vaše návrhy na další témata, které můžete zasílat na všechny výše uvedené adresy, resp. předat v informační službě.
Vyhodnocení ankety z října: na otázku Přispěla pěší zóna k oživení města? odpovědělo 24 respondentů ano, 15 ne a 4 částečně.
Anketa internet: ano 32 %, ne 48 %, částečně 20 %.

Již zhruba za týden se opět otevřou volební
místnosti a budeme mít možnost zvolit členy
Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55
členů volených na dobu čtyř let. Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním podle
zásad poměrného zastoupení. Členem Zastupitelstva Olomouckého kraje může být zvolen
každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva a který je v den voleb přihlášen v Prostějově k trvalému pobytu.
Kdy budeme volit
Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek
5. a sobota 6. listopadu. První den voleb začíná
hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00
hodin a končí ve 14.00 hodin.
Kdo může volit
Právo volit do Zastupitelstva Olomouckého
kraje má každý občan, který je státním občanem České republiky, alespoň druhý den voleb
dosáhne věku nejméně 18 let a je v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Olomouckého kraje.
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
- zbavení způsobilosti k právním úkonům,
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
- výkon vojenské základní nebo náhradní
služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této
služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.
Kde můžeme volit
Hlasování do Zastupitelstva Olomouckého
kraje probíhá ve stálých volebních okrscích.
Město Prostějov tvoří 45 volebních okrsků, úplný přehled tvoří samostatnou přílohu Radničních novin.
Voličské průkazy nebudou pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje vydávány.
Kdo zajišťuje a dbá na řádný průběh voleb ve volebním okrsku
Pro každý volební okrsek v Prostějově byla
starostou města stanovena okrsková volební komise, a to v počtu sedm členů a zapisovatel. Členem okrskové volební komise může být státní
občan České republiky, který v den složení slibu
dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho
překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Člena do okrskové volební komise může delegovat každá politická strana, politické
hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Prostějova byla zaregistrována registračním úřadem. Pokud není takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů
okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. Členem okrskové volební komise se tedy při splnění výše uvedených
podmínek může stát občan z řad veřejnosti.
Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Funkci zapisovatele v okrskových volebních komisích vykonávají zaměstnanci
Městského úřadu v Prostějově.
Distribuce hlasovacích lístků
V Prostějově je zajišťována distribuce hlasovacích lístků Českou poštou. Součástí obsahu
obálky bude i informace pro voliče, ve které volební místnosti mohou volit dle místa bydliště.
Hlasovací lístky musí být dodány voličům
nejpozději tři dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasovací schránka
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. Takto hlasovat může
volič pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V tomto případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Komu můžete směrovat své dotazy
Vedoucí volebního týmu: Mgr. Marie Javůrková - tel. 582 329 144, členové volebního týmu: Svatava Páleníková - tel. 582 329 706, Olga Vysloužilová - tel. 582 329 129, Stanislav
Facek - tel. 582 329 708.
-ov-

