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Harmonogram strojního čištění města na říjen 
3. října -  blok č. 23 – ulice Tylova, Libušinka, Tetín, Dobrovského od Tylovy, Dobrovského parkoviště, Tylova u kotelny, Tylova 

parkoviště, Libušinka parkoviště, Dobrovského vnitroblok (za obchodem).

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

10. října -  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.

12. října -  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.

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

31. října - blok č. 17 - ulice Letecká – od Joštovy po kasárna, Letecká – k Mechanice, Dolní – od přejezdu k Železárnám, nadjezd 
Vitana, Kojetínská – chodník, Kralická – chodník, Průmyslová.

Každý čištěný blok je zhruba  týden dopředu osazen značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou s přesným datem a hodinou 
čištění. Pokud jde o zónu se zákazem stání, nemusí být značkou osazena každá jednotlivá ulice, ale pouze přístupová komu-
nikace do takové zóny! V případě, že majitelé vozidel nebudou tento zákaz respektovat a vozidlo z čištěného bloku neodvezou, 
musejí počítat se sankcemi.

Ulice:

9.10. Česká - Máchova
Riegrova
Kosířská - Na Vyhlídce

10.10.
Bezručovo nám.
sídl. Hloučela - Slavíčka
sídl. Hloučela - Špály

11.10.
sídl. Hloučela - C. Boudy
sídl. Hloučela - Zrzavého
Kpt. O. Jaroše

12.10.
Fanderlíkova - u FTL
Sídl. Svobody - u staré benziny
Sídl. Svobody - na okruhu

13.10.
Šmeralova - proti teplárně
Šmeralova - dál k rybníku
B. Němcové

16.10.
Waitova - Dr. Horáka
Mozartova
Dobrovského - Tylova

17.10.
Dobrovského - parkoviště za obchodem
Libušinka
Jezdecká - Puškinova

18.10.
Šárka - Spitznerova
Dolní - parkoviště u věžáků
Husovo nám. - u školy

19.10.
Trávnická - střed
Švabinského
Svatoplukova - střed

20.10.
nám. Spojenců
Arbesovo nám.
Sídl. E. Beneše - za obchodem

23.10.
Sídl. E. Beneše - Květná, Sportovní
Rejskova
nám. T. G. Masaryka (Prior)

24.10.
Žižkovo nám.
Husserleho nám.
Vodní - Mlýnská
Nerudova - domov důchodců

25.10. Fanderlíkova - školka
Pod Kosířem - Palečkova
Havlíčkova č. 43

26.10. Volfova- Příční
Za velodromem naproti č. 8

27.10.
Kostelecká 11-15
Joštovo nám.
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického

30.10.
Žešov - hospoda
Žešov - u obchodu
Žešov - hřiště

31.10.
Domamyslice - u samoobsluhy
Domamyslice - ul. 5. května
Domamyslice - u kapličky

1.11.
Čechovice - u pošty
Čechovice - Luční
Čechovice - u kapličky

2.11.
Krasice - Západní
Krasice - Moravská za obchodem
Krasice - Na Brachlavě
Držovice - Sadůvky-Tichá

3.11. Držovice - Jaroslava Haška
Držovice - pod školou
Držovice - Fibichova u cihelny

6.11.
Vrahovice - Trpinky
Vrahovice - K. Světlé
Vrahovice - Jano Köhlera
Vrahovice - u Sídl. Svornosti

7.11. Vrahovice - Čechůvky točna
Vrahovice - J. Suka
Čechovická u ZD

8.11. Vícovská
Drozdovice - u trafiky

Bližší informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o., na telefonním čísle 582 302 757 (p. Kostlán) a na odboru komunál-
ních služeb Městského úřadu v Prostějově na tel. čísle 582 329 559 (paní Kovaříková). 

Obec Držovice je zahrnuta do plánu úklidu. Náklady na akci jí budou přeúčto-
vány. 

Podzimní úklid města 
Velkoobjemové kontejnery budou rozmísťovány od 9. října

Podzimní úklid bude v Prostějově 
zahájen v pondělí 9. října.  Počínaje tímto 
dnem budou po městě rozmísťovány vel-
koobjemové vany v termínech  podle níže 
uvedeného seznamu. Kontejnery – vany 
budou na místě v určený den od 15.00 
hodin do naplnění, nejdéle však do 17.00 
hod. Naplňování  van odpadem bude 
sledováno a kontrolováno pověřeným 

pracovníkem svozové firmy, neboť  jsou 
určeny pouze pro domovní a zahradní 
odpad. Do těchto van není možné odklá-
dat nebezpečný odpad (barvy, ředidla, 
akumulátorové baterie, pneumatiky), ani  
průmyslový nebo živnostenský odpad. 
Dále není povoleno dávat do van větší 
množství inertního odpadu (rumisko, hlí-
na). 

Město Prostějov, prostřednictvím spo-
lečnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., 
zajistí v sobotu 30. září v níže uvedených 
částech města mobilní sběr následujícího 
odpadu:

1. Nebezpečný odpad – jedná se 
o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak 
nebezpečný,  například oleje, tuky, barvy, 
fotochemikálie, léky, akumulátory, zářiv-
ky, výbojky, elektrochemický odpad, tele-
vizory, rádia, agrochemický odpad včetně 
obalů, pneumatiky osobní.

2. Objemný domovní odpad – jedná 
se o rozměrný odpad z domácností, který 
není možné umístit do popelnic. Jsou to 
např. staré koberce, linoleum, starý náby-
tek, vyřazené oblečení, textil a obuv.

Na níže určená stanoviště přijedou ve 
stanovených časech nákladní automo-
bily, na které bude možné nebezpečný 
a objemný odpad  nakládat. S odpady se 
bude nakládat způsobem, který vyhovuje 
současným legislativním a ekologickým 
normám.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
není určen pro odpad vznikající z podni-
katelské činnosti!

Při mobilním sběru odpadu se můžete zbavit 
nebezpečného a objemného domovního odpadu 

Časový  harmonogram svozu odpadu
stanoviště časový termín předání odpadů 
1. Vrahovice – M. Pujmanové u mostu 10.00 – 10.15
2. Vrahovice – ul. J. Suka 10.20 – 10.35
3.Vrahovice – M. Alše 10.40 – 10.55
4. Vrahovice – ul. K. Světlé 11.00 – 11.15
5. Čechůvky – točna 11.20 – 11.35
6. Držovice- ul. J. Haška 11.45 – 12.00
7. Držovice – ul. Fibichova u cihelny 12.05 – 12.20
8. Držovice – Na Trávníku 12.25 – 12.40
9. Držovice – Svadůvky parčík 12.45 – 13.00
10. Domamyslice – u samoobsluhy 13.10 – 13.25 
11. Čechovice – u pošty 13.30 – 13.45
12. Žešov – u pomníku (dětské hřiště) 13.55 – 14.10 

Mimo tato stanoviště a termíny je možné  nebezpečný a objemný odpad zdarma uklá-
dat ve  sběrném dvoře u Svaté Anny - tel. 582 334 711. 

Obec Držovice je zahrnuta do plánu sběru odpadu, náklady na akci jí budou 
přeúčtovány.

Provozní doba sběrného dvora
úterý až sobota   9.00 - 13.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
pondělí a neděle  zavřeno.

     

Začátkem září začalo v přízemí pros-
tějovské radnice na náměstí T. G. Masa-
ryka fungovat specializované pracoviště, 
na kterém  lidé žádají o nové typy cestov-
ních dokladů s tzv. biometrickými prvky.  

Celá procedura podání žádosti trvá 
zhruba 15 minut, většinu času přitom 
zabírá pořízení fotografie žadatele. Nové 
pasy s biometrickými prvky budou mít 
platnost 10 let a stojí 600 korun.   
  (jg) 

Podání žádosti o nový typ pasu 
trvá zhruba čtvrthodinu 

V Prostějově odstartovala začátkem 
září rekonstrukce městského rozhlasu. 
„V současné době se sundává nefunkč-
ní vedení místního rozhlasu, které je 
dvacet a více let staré. Postupně tento 
systém nahradíme novými hlásiči bez-
drátového rozhlasu, který bude zařazen 
do systému varování obyvatelstva,“ 
uvedl Vincent Jakubský z oddělení 
obrany Městského úřadu v Prostějově. 
„Rozhodli jsme se přednostně realizo-

vat výstavbu systému ve Vrahovicích 
a Držovicích, kde jsou lidé v obdo-
bí povodní nejvíce ohrožováni říčkou 
Hloučelou a Romží,“ upřesnil starosta 
Jan Tesař. 

První etapa osazení novými hlási-
či  přijde na 1,5 milionu korun a  bude 
dokončena ještě v letošním roce. Celá 
stavba by měla být realizována ve dvou 
etapách, přičemž celkové náklady jsou 
odhadovány na 3,5 miliónů korun. 

Soustavu bude tvořit především nový 
bezdrátový rozhlas, dále hlasové a elek-
trické sirény a postupně ji doplní elek-
tronická čidla pro monitorování hladi-
ny vodních toků. „Do systému varování 
mohou vstupovat hasiči, městská poli-
cie, ale i starosta města. Mimo krizové 
situace však hlásiče fungují jako běžný 
městský rozhlas například pro avizo-
vání kulturních, sportovních či jiných 
událostí,“ uzavřel Jakubský.   (jg) 

Rekonstrukce městského rozhlasu
Nové bezdrátové hlásiče budou součástí systému varování obyvatel

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

V posledních týdnech se na Městský 
úřad v Prostějově obrátilo několik nespoko-
jených občanů, kteří byli rozhořčeni způso-
bem informování, respektive neinformová-
ní  o odstávkách elektrické energie. 

V této souvislosti uvádíme, že je plně 

v kompetenci a domníváme se, že zejmé-
na v zájmu společnosti E.ON, aby své 
klienty o přerušení dodávek elektrické 
energie informovala tím nejvhodnějším 
způsobem. 

Městský úřad, pokud je o to požádán, 
zveřejní takovou informaci způsobem 
obvyklým. To znamená, že sdělení o pře-
rušení dodávky elektrické energie vyvě-

sí na úřední desku a umístí na webové 
stránky města. (Město Prostějov umísťuje 
oznámení o přerušení dodávek elektrické 
energie na vstupní stranu svých webových 
stránek!)

Tímto však město v žádném případě 
nesupluje společnost E.ON a nenahrazu-
je její marketingovou koncepci pro komu-
nikování se zákazníky.   

Způsob informování společnosti E.ON na odstávky

Stěžujete si

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Na základě podnětu Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje, územního 
odboru Prostějov, a Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Prostějova se rada 
města už v loňském roce začala zabývat 
problematikou podzemních hydrantů. 
„Ty slouží zejména k zabezpečení zdrojů 
vody pro hašení požárů. Některé z nich 
však byly již částečně zastaralé a porucho-
vé. Hasiči se potýkají především s jejich 
zamrzáním v zimním období,“ uvedl sta-
rosta Jan Tesař. 

Rada města proto v říjnu loňského roku 
rozhodla o zakoupení a zřízení 25 nad-
zemních hydrantů, z nichž je pět tzv. staro-
městského typu pro historickou část měs-
ta. Celkové náklady činí  787 896 korun. 

„Prostory pro umístění nadzemních 

hydrantů vytipovali sami hasiči. Jejich 
instalace se ujala společnost VEOLIA,“ 
doplnil Tesař. 

V současné době je nainstalována zhru-
ba dvacítka hydrantů, zbývajících pět bude 
rozmístěno do konce letošního roku.  

Seznam míst, kde budou do konce 
letošního roku rozmístěny nadzemní 
hydranty:

1. ulice B. Němcové 22
2. Dvořákova 11
3. E.Valenty 23
4. F. Nováka 3
5. Francouzská 3
6. Husovo nám. 41
7. J. Zrzavého 16
8. Kojetínská 5
9.  Komenského 9 – staroměstský typ 

hydrantu
10. Mánesova 4

11. nám. Padlých hrdinů 7
12.  nám T. G. Masaryka – staroměst-

ský typ hydrantu
13.  Vojáčkovo nám. 1 – staroměstský 

typ hydrantu
14. Nerudova 63
15. Olympijská 3
16.  Palackého 10 – staroměstský typ 

hydrantu
17. Plumlovská 104
18. Rumunská (auto-moto-klub)
19.  Sídliště Svobody (supermarket 

Albert)
20. Sídliště Svornosti 3
21.  Školní 4 – staroměstský typ hyd-

rantu
22.  U Svaté Anny (Sídliště Svobody 21)
23. Vrlova 31
24. Vrahovice
25. Za Kosteleckou 4   

Zdroj vody pro hašení požárů zajistí 
nové nadzemní hydranty 

Podzemní hydranty jsou částečně zastaralé a poruchové a v zimě zamrzají 


