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Zastupitelstvo města Prostějova na
svém zasedání vydalo  dne 20. 12. 2005
podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění  pozdějších předpisů 
a podle § 33 odst. 2 zákona č.151/1997
Sb.,  o oceňování majetku a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o  oceňování ma-
jetku), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvede-
ných v § 9 odst. 1  písm. a) zákona 
č. 151/1997 Sb., se podle § 10 stejného zá-
kona  vydává cenová mapa stavebních po-
zemků města Prostějova (dále  jen „ceno-
vá mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí
k ocenění  stavebních pozemků pro účely
uvedené v § 1 zákona o oceňování  majet-
ku.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uve-
deny v cenové mapě,  nepoužije se při je-
jich ocenění ustanovení § 28 vyhlášky  Mi-
nisterstva financí č.540/2002 Sb., kterou
se provádějí  některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  (dá-
le jen zákon o oceňování majetku), ve zně-
ní pozdějších  předpisů.

Článek 3

Případný nesoulad v členění oceňované-
ho pozemku (§ 9  zákona o oceňování ma-
jetku) podle cenové mapy s jeho skuteč-
ným  stavem v terénu se kromě věcného
zdůvodnění prokazuje aktuálním  výpisem
z katastru nemovitostí, snímkem z katast-
rální mapy  (případně geometrickým plá-
nem, došlo-li u oceňovaného pozemku  ke
změně hranice nebo její části). Současně
se doloží vyjádření  místně příslušného
stavebního úřadu potvrzující, že k oceňo-
vanému pozemku nebylo vydáno územní
rozhodnutí (32 odst. 1  písm. a), b), e) zá-
kona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších
předpisů - dále jen stavebního zákona) ne-
bo stavební povolení  (§ 66 stavebního zá-
kona) ani nebylo zahájeno řízení o  odstra-
nění stavby (§ 90 stavebního zákona) včet-
ně potvrzení  odboru koncepce a rozvoje
Městského úřadu v Prostějově, který  ce-
novou mapu bezplatně zpřístupňuje veřej-
nosti. 

Článek 4

Pro další aktualizaci této cenové mapy
jsou prodávající  při prodeji stavebních po-
zemků povinni zaslat odboru koncepce 
a rozvoje Městského úřadu v Prostějově
informaci o sjednané  ceně v Kč/m2, o par-
celním čísle a názvu katastrálního území
ve  vztahu k prodávanému stavebnímu po-

zemku, pokud se sjednaná cena  stavební-
ho pozemku liší od ceny stanovené v Ce-
nové mapě.

Článek 5

Cenová mapa v rozsahu 12 mapových
listů grafické části, na  kopii digitální ma-
py města Prostějova, v kladu listů státní
mapy odvozené (SMO) v měřítku 1:5000
a 19 stran textové části,  tvoří nedílnou pří-
lohu této vyhlášky.

Článek 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v Infor-
mačním středisku  Městského úřadu v Pro-
stějově, v přízemí budovy, nám. T. G.  Ma-
saryka 12-14, Prostějov.

Článek 7

Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Prostějova č.  19/2004.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem  vyhlášení.

Ing. Jan Tesař,  Mgr. Vlastimil Uchytil,
starosta města  místostarosta 
Prostějova  města Prostějova

Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se vydává 
Cenová mapa stavebních pozemků města  Prostějova č. 4

Okresní hospodářská komora v Prostě-
jově připravuje pro malé a střední pod-
nikatele finančně velice zajímavé nabíd-
ky vzdělávacích kursů.

Realizace probíhá na základě projektu
„Znalostmi k prosperitě“,  který byl podán
v rámci Operačního programu rozvoje lid-
ských  zdrojů (OPRLZ). Hlavním cílem
projektu je odborné vzdělávání  zaměst-
nanců a zaměstnavatelů z řad malých

a středních  podnikatelů na území Olo-
mouckého kraje.

Vzdělávací kurzy směřují do těchto
oborů: 

✔ jazykové kurzy
✔ práce na PC
✔ komunikační dovednosti
✔ daně
✔ účetnictví
✔ právo
✔ personalistika
✔ bezpečnost
✔ ISO 
✔ manažerské dovednosti.

Náplň kurzů není striktně stanovena, je
možné ji přizpůsobit  vašim požadavkům. 

Předpokládané zahájení kurzů je únor,
březen 2006. 

Účastníci zaplatí pouze 20 procent
z celkové hodnoty kurzu,  zbylých 80 pro-
cent je financováno z prostředků Evropské
unie (OPRLZ).

Veškeré další podrobnosti získáte v kan-
celáři Okresní  hospodářské komory, Li-
dická 6, Prostějov, telefon: 582 332 489,
e-mail: ohkpv@ohkpv.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINAN-
COVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY.

Cenová mapa je bezplatnû pfiístupná vefiejnosti v pracovní dobû také na odboru koncepce a roz-

voje Mûstského úfiadu v Prostûjovû,  námûstí T. G. Masaryka 12-14. Na uvedeném místû lze také  

uplatnit pfiípadné dotazy, pfiipomínky a návrhy k této cenové  mapû. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

Svatoplukova 15, Prostějov, telefon: 582 331 254
Akce pro veřejnost na leden a únor 2006

pátek 27. ledna Neviditelný svět kolem nás od 14.30  hodin klubovna ve Svatoplukově ul. 15
- přednáška Jana Krejčího o věcech  tušených a opravdových 

středa 15. února Den otevřených dveří od 9 hodin klubovna  ve Svatoplukově ul. 15 
- od 10 hodin odborná přednáška  Milana Dvořáka z brněnské školy pro výcvik vodicích psů na téma  

vodicí pes
- po celý den budou probíhat  praktické ukázky z každodenního života nevidomých lidí,  simulované 

zvukové střelby a stolního tenisu pro nevidomé  SHOWDOWNU v prostorách OO SONS 
ve Svatoplukově ulici 15 

středa 15. února Koncert z dobré vůle... od 19 hodin  kostel Povýšení Svatého kříže
- poselství sdělované hudbou i  slovem všem, kteří chtějí naslouchat
- slavnostní zakončení Dne otevřených dveří 

Bližší informace na telefonních číslech 582 331 254 (kancelář Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých),
605 562 244  (předsedkyně OO SONS Alena Hejčová). 

Jarní prázdniny v Lidové hvězdárně Prostějov 
Prázdninový astronomický týden  od pondělí 6. do neděle 12. února 

◆ každý den od 14 hodin, v neděli již od 13.30 hodin pozorování  Slunce 
◆ večerní pozorování začíná každý den v 18.30 hodin, ve středu  navíc i v 17.30 hodin

◆ podmínkou pro oba druhy pozorování je bezmračná obloha

Prázdninová školička pro nejmenší od pondělí 6. do pátku 10. února od 10.00 do 11.00 hodin 
◆ pro děti od 5 do 11 let 

◆ pět lekcí o zimní hvězdné obloze, pozorovatelných planetách a  Měsíci 
◆ jednorázový poplatek 50 Kč nebo jednotlivé vstupné 10 Kč 

Pohádka Jak vojenský bubeníček zachránil svět od pondělí 6. do pátku 10. února od 15.30 hodin 
◆ Malý Matěj nechce válku, ale sám proti bojovnému králi nic  nezmůže. Kdo mu přijde na pomoc? 

Král Mars se dostane na  oblohu a jako planeta i se svými měsíci musí obíhat kolem  Slunce. 
◆ vstupné 5 Kč 

Soutěž Znáte zimní souhvězdí? v neděli 12. února od 14.30 hodin 
◆ pro děti ve věku od 5 do 11 let, které budou odpovídat na 10  jednoduchých otázek

◆ soutěži bude předcházet povídání a prohlížení map zimní oblohy  a hvězdných globusů
◆ pro vítěze je připravena odměna, pro všechny účastníky pohádky 

◆ vstupné 5 Kč
◆ zájemci o prohlídku dalekohledů a za jasného počasí i o  pozorování Slunce jsou očekáváni již ve 13.30 hodin (vstupné 10  Kč)

Znalostmi k prosperitě - Olomoucký kraj

Městský úřad v Prostějově usiluje o dlou-
hodobé zvyšování  kvality poskytovaných
služeb občanům. V této souvislosti  vyhlašu-
je anketu, jejímž cílem je zjistit míru spoko-

jenosti  obyvatel s prací úřadu a jeho za-
městnanců. Žádáme proto  občany, aby nej-
později do 28. února 2006 odpověděli na  ná-
sledující otázky:

ANKETA SPOKOJENOSTI OBČANŮ

HODNOCENÍ ANO ČÁSTEČNĚ  NE

Jsou úředníci při 
jednání vstřícní a slušní?

Je úřad otevřen novým technologiím
a novým postupům při vyřizování 
úředních záležitostí? 

Vyhovuje vám provozní doba 
na úřadu? 

Je doba vyřizování úředních 
záležitostí odpovídající?

Jsou informace, které úřad 
sděluje, dostupné? 

Považujete sdělení úřadu za jasná 
a srozumitelná? 

Je pro vás úřad dostupný z hlediska 
dopravní obslužnosti nebo parkování? 

Jste celkově spokojeni s prací úřadu 
a kvalitou poskytovaných služeb? 

Vaše další náměty:   

Vyplněné anketní lístky doručte nejpozději do 28. 2. 2006 Městskému úřadu v Pro-
stějově (informační středisko v přízemí  přístavby radnice) buď osobně nebo e-mailem:
informace@mestopv.cz nebo jana.gaborova@mestopv.cz. Anketní  lístky můžete po-
slat i poštou na adresu: Město Prostějov,  náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Pro-
stějov. Tři vylosovaní respondenti, jejichž anketní  lístky budou opatřeny jménem, pří-
jmením a adresou, budou  odměněni propagačními materiály Městského úřadu v Pro-
stějově.

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže 

pořádá pro děti i dospělé jednodenní lyžařské zájezdy

Kunčice 28. ledna 2006

Orlické hory 18. února 2006

Pustevny 25. března 2006

Praděd 1 1. dubna 2006

Konkrétní místo bude upřesněno podle sněhových podmínek. 

Doprava: autobusem.

Sraz: na hlavním nádraží v Prostějově v 6.45 hodin. Odjezd v 7.00 hodin. 

Návrat: v 18.00 až 19.00 hodin na hlavní nádraží. 

Cena dopravy: 150 Kč (Praděd 175 Kč). 

Pedagogický doprovod a lyžařský instruktor pro děti zajištěn. 

Možnost půjčení lyží ve Sportcentru - DDM. 

Závazné přihlášky a platby nejpozději do:

20. ledna, 10. února,  17. března a 24. března 2006. 

Bližší informace:

Sportcentrum - DDM, Mgr. Tereza Zajíčková,  

telefon: 582 332 297, 

e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz. 

KLUB GEMINI - jeho členem se může
stát kdokoliv ve věku od 11  do 20 let, ko-
ho láká poznání základů astronomie, osvo-
jení práce  s dalekohledem a počítačových
programů z astronomie. 
Termíny setkání členů klubu: 
2. 2. a 23. 2. v 16.30 hodin - teoretické lek-
ce v přednáškovém  sále 
10. 2. a 11. 2. v 18.30 hodin - pozorovatel-
ské praktikum u  dalekohledů
16. 2. v 18 hodin - přednáška.
Jednorázový poplatek na školní rok či-

ní 50 Kč a platí se  nejpozději při první ná-
vštěvě klubu. 

HVĚZDÁRNÍČEK - klub pro děti ve vě-
ku 5 až 11 let.
Schází se: každou středu v 16.30 hodin.
Jeho náplní je seznamování se souhvězdí-
mi, planetami,  kosmonautikou. 
Za bezmračné oblohy doplněno pozorová-
ním Měsíce, planet a  souhvězdí. 
Vstupné: 5 Kč, pololetní předplatné: 50
Kč. 

Kluby v Lidové hvězdárně Prostějov 


