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Upozorňujeme cestující veřejnost, že 
od 28. května došlo ke změnám jízdních 
řádů příměstských linek provozovaných 
FTL – First Transport Lines, a. s., a u něk-
terých  linek cizích dopravců, kteří mají 
zastávku v okrese Prostějov. 

Po projednání s Krajským úřadem Olo-
mouc, odborem dopravy a silničního hos-
podářství, byly provedeny drobné časo-
vé úpravy na lince 780660. Na základě 
požadavku Mikroregionu Němčicko byly 
zrušeny spoje 11 a 12 na lince 780756 
(spoje vedené v neděli z Morkovic do 
Nezamyslic a z Nezamyslic do Morko-
vic, které nebyly cestujícími využívá-
ny). 

Na linkách zařazených do Integrované-
ho dopravního systému Olomouckého kra-

je (IDSOK) došlo od 28. května ke snížení 
ceny za přepravu zavazadla v rámci 
jedné zóny z 6 Kč na 3 Kč. Ostatní ceny 
jízdného se nemění.

Na lince 721350 byl posunut odjezd 
ranního spoje z Prostějova do Brna ze 
4.50 hod. na 5.18 hodin. Na lince 910120 
byl posunut odjezd ranního sobotního 
spoje z Brna z 6.20 hod. na 6.35 hod. 
a byly zapracovány nové zastávky Lip-
ník nad Bečvou a Hranice.

Jízdní řády MHD Prostějov zůstávají 
beze změny.

Veškeré informace o dopravním spoje-
ní vám  poskytnou pracovnice informační 
kanceláře FTL, a. s., na hlavním nádraží  
nebo na telefonním čísle 582 333 181.

Změny jízdních řádů příměstských linek
Důležité upozornění

1. 6. - blok č. 26 – ulice Vodní, Mlýnská, parkoviště Mlýnská, ulice B. Šmerala, B. Šmerala parkoviště, ulice Česká, Šlikova, 
Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Kolářovy sady, podél Jungmannovy ulice, průchod ulic Palacká 
– Vodní, průchod ulic Vodní – Žeranovská.

6. 6. -  blok č. 25 – ulice Bulharská, Dr. Horáka – část, Stanislava Manharda, Waitova, Okružní, J. Olivetského, Raisova,  
B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, vnitroblok Bulharské ulice, Dr. Horáka – parkoviště

8. 6. -  blok č. 24 – ulice Žeranovská vnitroblok, ulice Krokova, Brněnská obslužná, Družstevní, Mozartova, Rumunská,  
Dr. Horáka část, Stanislava Manharda – část (slepá), Brněnská II parkoviště, Brněnská vnitroblok, Družstevní vnitroblok, Družs-
tevní parkoviště, Mozartova parkoviště.

13. 6. -  blok č. 23 – ulice Tylova, Libušinka, Tetín, Dobrovského od Tylovy, Dobrovského parkoviště, Tylova u kotelny, Tylova 
parkoviště, Libušinka parkoviště, Dobrovského vnitroblok (za obchodem).

15. 6. - blok č. 22 – ulice Jezdecká, Studentská, Lidická, Okružní od Brněnské, Okružní parkoviště, Pešinova, Balbínova, Kazín, 
Šárka od Jezdecké, Dobrovského po Tylovu.

20. 6. - blok č. 21 – ulice Dolní obslužná, Dolní parkoviště 1, Dolní parkoviště 2, Dolní parkoviště 3, Šárka pod Jezdeckou, Šárka 
vnitroblok, Dvořákova, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní vnitroblok.

22. 6. - blok č. 20 – ulice M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, J. Köhlera, Hrázky, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, 
Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky.

27. 6. - blok č. 19 – ulice Sídliště Svornosti, parkoviště Sídliště Svornosti, Kapitána J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, J. Rokycany, 
J. Křičky, J. Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, O. Nedbala, B. Martinů, V. Talicha, Tovární, Tovární parkoviště, Zátiší plocha.

29. 6. - blok č. 18 – ulice Za Drahou, plocha před OP, J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, parkoviště u OP, parkoviště  
M. Pujmanové, Pujmanová vnitroblok, Z. Wintra.

Každý čištěný úsek bude zhruba  týden dopředu osazen značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou s přesným datem čištění. 
V případě, že majitelé vozidel nebudou tento zákaz respektovat a vozidlo z čištěného bloku neodvezou, musejí počítat s odtažením 
automobilu a s pokutou.                                                      (jg) 

Harmonogram strojního čištění města Prostějova na červen
Ing. Jitka Vystavělová,
odbor koncepce a rozvoje MěÚ 

Koncem dubna proběhlo v Brně fórum 
investičních příležitostí, které se již řadu 
let koná jako součást Stavebních veletrhů 
Brno. V letošním roce veletrh probíhal 
pod novým názvem URBIS INVEST 
a podruhé mu byly vyčleněny prostory 
pavilonu V brněnského výstaviště. Úče-
lem tohoto veletrhu   je nabídnout inves-
torům a developerům ucelený přehled 
o investičních možnostech a příležitos-
tech v ČR. URBIS je jediným veletrhem 
v ČR věnujícím se  problematice měst 
a obcí. Jako vystavovatelé se jej pra-
videlně zúčastňují  kraje,  obce, státní 
správa (např. Státní fond rozvoje byd-
lení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
atd.), finanční instituce, komory a svazy, 
zástupci odborného tisku.  Dále se na 
veletrhu prezentují různí potencionální 
subdodavatelé měst, distributoři energií 
a správci rozvodných sítí. Součástí vele-
trhu je odborný doprovodný program pro 
vystavovatele i širokou veřejnost. 

Letos prezentaci připravily všechny 
kraje ČR. Olomoucký kraj se ve spolu-
práci s některými městy, včetně Pros-
tějova, prezentoval novým prostorným 
stánkem na ploše 48 m2. Prezentaci 
města Prostějova každoročně připravuje 
a zajišťuje ve spolupráci s odborem Kan-
celáře starosty odbor koncepce a rozvoje 
(OKR) Městského úřadu v Prostějově.  
Pracovníci tohoto odboru po dobu konání 

veletrhu poskytovali zájemcům informa-
ce o rozšíření průmyslové zóny v Prostě-
jově, o výstavbě bytových domů v areálu 
bývalých jezdeckých kasáren a o aktu-
álním postupu při budování městského 
oddechového centra v Prostějově, které 
bude otevřeno již tuto letní sezónu.  

OKR poskytoval návštěvníkům 
množství zajímavých propagačních mate-
riálů. Největší zájem byl tradičně o mapo-
vé podklady - cyklistické stezky Střední 
Moravy, plán centra města Prostějova 
a okolí a propagační sborník Územního 
plánu sídelního útvaru Prostějov. Kromě 
těchto materiálů si mohli zájemci odnést 
aktuální základní informace a data o městě 
a regionu, o průmyslové zóně, informace 
o Národním domě a prostějovské radnici,  
plakátky atd.  Možnost prezentace vlast-
ních výrobků a služeb prostřednictvím 
propagačních materiálů využilo i několik 
společností prostějovského regionu. 

Vystavovatelé veletrhu URBIS vnímají 
tento veletrh také jako příležitost pro kon-
zultaci jednotlivých odborných proble-
matik s ostatními vystavovateli. Veletrh 
umožňuje představit město z více hledisek 
– jako ideální místo pro rozvoj podnikatel-
ských aktivit, město zajímající se o potřeby 
občanů, město s bohatou nabídkou sportov-
ního vyžití a kulturních akcí, město s vel-
kým potencionálem hospodářského růstu. 
Dalším přínosem účasti je získání podnětů, 
připomínek a názorů k plánovaným zámě-
rům města  od občanů, podnikatelské sféry  
a dalších návštěvníků. 

Prostějov se představil na brněnském 
veletrhu URBIS INVEST 2006

Společnost .A.S.A.TS Prostějov uved-
la v  květnu do provozu kašny na náměstí 
T. G. Masaryka, Pernštýnském a  Vojáč-
kově náměstí a v ulici  J. Lady. Kašnu 
na náměstí Spojenců se však zprovoznit 
nepodařilo. V loňském roce zde byl opra-
ven lem z mramorových ploten. Po letoš-
ní zimě je však kašna poničena  zevnitř 
- chybí mozaiková dlažba a kašna má 
špatnou izolaci. Dále došlo k poškoze-
ní přívodu vody do čerpadla a k ucpání 
odtoků. Tyto závady neodstranila ani 
přizvaná odborná firma Sezako Prostě-
jov. Vzhledem k rozsáhlému stavebnímu 
i technologickému poškození nebude 
kašna na náměstí Spojenců v letošním 
roce zprovozněna. Její rekonstrukce však 
bude navržena do investic na příští rok.

  (jg), foto: Y. Kadlecová 

Z kašen již zurčí voda 

Více než dva měsíce hodnotili občané 
Prostějova a okolí v rámci Ankety spoko-
jenosti práci Městského úřadu v Prostějo-
vě. „Lidé se vyjadřovali k osmi otázkám, 
např. zda jsou úředníci při jednání vstřícní 
a slušní, zda občanům vyhovuje provozní 
doba nebo zda jsou sdělení vydávaná měs-
tem dostupná a srozumitelná,“ vysvětluje 
obsah ankety tajemník ing. Lubomír Baláš. 

„Celkem nám na úřad přišlo 329 anketních 
lístků, přičemž o vyplnění 177 formulářů 
se postarali studenti Střední odborné školy 
podnikání a obchodu, za což jim děkuje-
me. Lidé, kteří na sebe uvedli kontakt, se 
dostali do slosování o věcné ceny, takže  
tři výherci - František Kohoutek, Lucie 
Zatloukalová a Jakub Hrobský obdrží 
knihu Prostějov v malbě, kresbě, grafice,“ 
upřesnil Baláš. 

Smyslem ankety ale byla zejména zpět-
ná vazba od občanů, a tak se úředníkům do 
rukou dostaly některé cenné připomínky, 
například z oblasti kultury nebo pořád-
ku ve městě. „Připomínky, které jsme 
obdrželi, putovaly na příslušné odbory. 
Jejich vedoucí dostali za úkol zpracovat 

odpovědi, no a ty budeme postupně zve-
řejňovat v dalších vydáních Radničních 
listů,“ líčí způsob vyřízení podnětů tajem-
ník Lubomír Baláš. „Některé podněty jsou 
ovšem už prakticky vyřízeny. Například 
zprovoznění WC v Knihařské ulici, po 
kterém lidé volali. Také prostory pro vyři-
zování občanských průkazů jsou v tuto 
chvíli už pro občany mnohem vhodnější, 

protože toto oddělení se přestěhovalo na 
Školní ulici. 

Rád bych také reagoval na provozní 
dobu úřadu, která byla v řadě podnětů 
zmiňována. Termín „úřední doba“ byl 
s platností od 1. 1. 2006 na úřadě ZRU-
ŠEN. Byla stanovena tzv. „provozní doba“ 
úřadu, která je pro většinu pracovišť sta-
novena v pondělky a středy od 8.00 do 
17.00 hodin, v úterky a čtvrtky od 8.00 do 
16.00 hodin a v  pátek od 8.00 do 14.00 
hodin. Výjimky jsou u pracovišť podatel-
ny, informačního střediska a pokladny. 
Zde je otevřeno taktéž denně, ale začá-
tek nebo konec provozní doby je odlišný. 
V praxi platí zásada, že v rámci provozní 
doby mají občané zaručeno, že v pondělí 

a středu „najdou svého úředníka“ k vyří-
zení své záležitosti na úřadě (samozřejmě 
vyjma zvláštních okolností, jako je nemoc 
či dovolená) a v ostatní dny mají zaru-
čeno, že pokud není přítomen příslušný 
úředník (může být na služební cestě, na 
místním šetření nebo jinak vytížen), bude 
jejich podání přijato a předáno řádně 
k vyřízení. 

V případě, že i v době mimo pondělí 
a středy je dotyčný úředník přítomen, 
bude záležitost neodkladně vyřízena. 
U některých odborů bylo možno realizo-
vat jakousi stoprocentní zastupitelnost, 
takže zde lze vyřizovat (nikoli jen přijí-
mat) záležitosti občanů denně. To je např. 
na oddělení evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních dokladů a na 
informační službě,“ říká Baláš. „Velice 
nás také potěšilo, že někteří respondenti 
chválili odbory našeho úřadu, konkrétně 
odbor občanských záležitostí a komunál-
ních služeb. 

Co se týče samotného vyhodnocení 
ankety, tak 48 % občanů je s prací úřa-
du spokojeno a 40 % částečně spokoje-
no. Respondentů, kteří jsou s prací úřadu 
jednoznačně nespokojeni, je necelých  
11 %. Zbývající 1 % na tento dotaz neu-
vedlo odpověď. V každém případě chceme 
ale udělat maximum, aby i „nespokojená 
skupina“  nakonec svůj názor na práci 
úřadu změnila. Nejenže budeme pokračo-
vat ve zkvalitňování vlastní činnosti, ale 
průběžně chceme také realizovat podob-
né ankety a mapovat názory lidí, jak se 
nám toto naše úsilí daří,“ uzavřel tajem-
ník MěÚ ing. Lubomír Baláš.  (jg)

Jak jsou občané spokojeni s fungováním 
Městského úřadu v Prostějově?

Ing. Lubomír Baláš,

tajemník MěÚ Prostějov: 

„Termín „úřední doba“ byl s platností od 1. ledna 

2006 na úřadě zrušen.“ 

Město Prostějov
Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 
NA ODBORU KONCEPCE A ROZVOJE 

Městského úřadu v Prostějově

Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo naleznete
na internetové adrese: www.mestopv.cz/ v rubrice Městský 

úřad - Úřední deska - Volná pracovní místa nebo na úřední desce
Městského úřadu v Prostějově.

Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději 

do 12. 6. 2006 na adresu:
Městský úřad v Prostějově, odbor právní a personální,

nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.
Obálku označte: ,,VŘ - VOPP“

Město Prostějov
Tajemník Městského úřadu v Prostějově 

vyhlašuje výběrová řízení 
na obsazení pracovních pozic:

SPRÁVNÍ ORGÁN 
na oddělení přestupků odboru dopravy MěÚ

REFERENT REGISTRU OBYVATEL,
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
A CESTOVNÍCH DOKLADŮ 

na odboru občanských záležitostí MěÚ

REFERENT REGISTRU ŘIDIČŮ
na odboru dopravy MěÚ

Veškeré informace a požadavky na toto pracovní místo na-
leznete na internetové adrese:www.mestopv.cz/ v rubrice
Městský úřad - Úřední deska - Volná pracovní místa nebo

na úřední desce Městského úřadu v Prostějově.
Informace podá rovněž personalista MěÚ - tel. č. 582 329 162

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno 
doručit nejpozději  do 8. 6. 2006 na adresu:

Městský úřad v Prostějově,
odbor právní a personální,

nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov.

Obálku označte:
,,VŘ - správní orgán“ (v případě zájmu o pracovní pozici

správní orgán na oddělení přestupků odboru dopravy)
,,VŘ - ref. OP a CD“ (v případě zájmu o pracovní pozici 

referent registru obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů)

,, VŘ- registr řidičů“ (v případě zájmu o pracovní pozici 
referent registru řidičů)

Kolony aut v Okružní ulici by měly 
v dohledné době vymizet. Ještě v letoš-
ním roce bude totiž zahájena výstavba 
okružní křižovatky Brněnská – Okruž-
ní, na které se město bude podílet zhru-
ba deseti miliony korun. „Další tři mili-
ony se nám podařilo zajistit v rámci 
investic krajského odboru dopravy na 
rok 2006 z rozpočtu Olomouckého kra-
je,“ uvedl starosta Prostějova a krajský 
radní ing. Jan Tesař. 

Prostějovská radnice na výstavbu křižo-
vatky již zajistila projektovou dokumen-

taci. „Stavba si vyžádá demolici budovy 
bývalého ředitelství takzvané staré nemoc-
nice. „Objekt na město bezúplatně převedl 
Olomoucký kraj, který je vlastníkem celé-
ho areálu,“ upřesnil Tesař s tím, že tato 
investice nebude jediná, která přispěje ke 
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
provozu ve městě. 

Město Prostějov se totiž úspěšně zapoji-
lo do programu Olomouckého kraje zamě-
řeného na úpravy pozemních komunikací 
za účelem zklidnění dopravy, snížení rych-
losti a zvýšení ochrany chodců. „Z roz-
počtu kraje bylo na tento program vyčle-

něno pro letošní rok 12 milionů korun, ze 
kterých se nám podařilo získat 1 150 tisíc. 
Ty poslouží k vybudování tří ochranných 
ostrůvků pro chodce na frekventovaných 
prostějovských komunikacích. Konkrétně 
půjde o ostrůvek v Palackého ulici na pře-
chodu u základní školy, dále na přechodu 
u křižovatky ulic Plumlovská a Jungman-
nova (u nákupního centra Haná) a na  pře-
chodu u křižovatky Vrahovické ulice s uli-
cemi I. Olbrachta a J. Köhlera,“ upřesnil 
Tesař. 

„Přes přechod u Hané přecházím mno-

hokrát denně. Již několikrát se mi stalo, že 
řidiči jedoucí Plumlovskou ulicí přes něj 
projeli bez ohledu na to, že na semaforu 
pro chodce svítila zelená. Ostrůvek by je 
nejen zpomalil, ale také zvýšil bezpečnost 
chodců,“ domnívá se Věra Krátká. 

Ke zvýšení bezpečnosti přispěje i osvět-
lení všech přechodů na největší prostě-
jovské okružní křižovatce Plumlovská –  
J. Lady. „Instalace bezpečnostního 
osvětlení, která proběhne ještě do konce 
letošního roku, přijde město na 335 tisíc 
korun,“ konstatoval starosta Prostějova.  
Město v současné době navíc prověřuje 

možnosti rozšíření kruhové křižovatky 
Kralická – Kojetínská – Průmyslová. Na 
tento kruhový objezd jsou kladeny velké 
nároky na provoz, neboť tvoří centrum tří 
průmyslových zón. „Tento rondel stavěl 
kraj, nikoliv město. Přesto máme zájem 
na tom, aby byl bezpečný a plynule prů-
jezdný i pro největší kamiony,“ zdůvodnil 
Tesař, proč chce město přispět k nápravě 
současného stavu.   Y. Kadlecová 

Plynulý průjezd aut Okružní a Brněnskou ulicí 
zajistí okružní křižovatka 

Ing. Jan Tesař, 

starosta Prostějova a krajský radní 

„Na výstavbu okružní křižovatky Brněnská – 

Okružní se nám podařilo zajistit tři miliony z roz-

počtu kraje.“ 

Výstavba okružní křižovatky Brněn-
ská - Okružní bude zahájena ještě 
letos. Foto: Y. Kadlecová


