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Ptáte se na:

Ani hrozba až tisícikorunové poku-
ty a o dvě stovky vyššího poplatku za 
odtažení vozu nemotivuje některé řidi-
če k tomu, aby uvolnili strojově čištěné 
vozovky a parkoviště. Stejně jako loni 
ignorují dopravní značky zákaz zastavení 
umísťované na komunikacích a parkoviš-

tích minimálně týden před jejich čištěním. 
Pracovníci společnosti .A.S.A. TS Prostě-
jov přitom město zbavují nánosů zimy po 
daleko menších úsecích než loni. Sousední 
ulice či přilehlá parkoviště tak zůstávají 
volná, aby na ně řidiči mohli v den čištění 
přeparkovat své vozy. 

Právě jejich připomínky vedly společnost 
.A.S.A. TS Prostějov k tomu, aby razantně 
změnila řadu let přetrvávající systém blo-
kového čištění města. „Zatímco ještě loni 
se  komunikace a  parkoviště strojově čistily 
pouze na jaře a na podzim, letos by  jimi čis-
tící vozy měly projet až pětkrát ročně. Město 
se navíc čistí po menších plochách – počet 
bloků, do kterých je pro potřeby čištění roz-
děleno, se znásobil více než šestkrát. Sou-
sední ulice či přilehlá parkoviště tak zůstáva-
jí volná, aby na ně řidiči mohli přeparkovat 
své vozy. Navíc jsme vyhověli podnětům 
občanů a začátky strojového čištění jsme 
posunuli ze šesté na osmou hodinu ranní,“ 
uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil, 
který změny v blokovém čištění inicioval  
a podílel se na vytvoření nového systému. 

 I tak se však najdou řidiči, kteří v den 
blokového čištění nechají stát své vozy na 
komunikacích a parkovištích osazených 
značkou zákaz stání.  „Majitelé aut,  kteří 
ignorují dopravní značení, nás zdržují v prá-
ci. Kdyby jich nebylo, probíhal by úklid 
daleko rychleji,“ postěžoval si  řidič čisticího 

stroje. „Tak musíme čekat, až odtahová služ-
ba prostor vyklidí a teprve poté jej můžeme 
začít čistit,“ dodal. 

V dubnu nařídili strážníci v souvislosti 
s blokovým čištěním odtah téměř třicítky 
vozů. Skutečný počet aut, která komplikova-
la jarní úklid, je však mnohem vyšší. „Zdale-
ka ne všechna jsme nechali odtáhnout. V řa-
dě případů se k nim majitelé dostaví chvíli 
po nás. Nerespektování dopravního značení 
je pak na pokutě přijde na sto až tisíc korun,“ 
uvedl strážník Miroslav Herink, kteří připus-
til, že zdaleka ne všichni řidiči jsou ochotni 
uznat svoji chybu. „Je to začarovaný kruh. 
Na jedné straně lidé nadávají na špínu v uli-
cích a ti samí pak nespolupracují při jejich 
čištění,“ dodal Herink.  

 Y. Kadlecová 

Strojní čištění města brzdí desítky řidičů
Neodradí je ani hrozba odtažení a vysokých pokut 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

Na základě podnětů obyvatel města jsme 

začátky strojového čištění posunuli ze šesté 

na osmou hodinu ranní.“ 

Během dubna museli strážníci nařídit odtah téměř tří desítek vozů, které 
blokovaly strojní čištění města.           Foto: Y. Kadlecová 

Úterý 2. května - blok č. 3 (ulice Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, Mathonova, parkoviště 
u nemocnice, K. Svolinského, A. Slavíčka, parkoviště Svolinského).

Úterý 9. května - blok č. 33 (ulice Žitná, Borová, Družstevní, Karafiátová, Šípková, Šeříková,    Jasmínová, V Loučkách, Na Spláv-
ku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice - U Kapličky).

Čtvrtek 11. května - blok č. 32 (ulice Čechovická, Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahradách, Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, 
Ovesná, Kaštanová, Habrová).

Úterý 16. května -  blok č. 31 (ulice Zahradní, Luční, nám. J. V. Sládka, Foersterova, Esperantská, Duhová, R.Těsnohlídka,  
G. Preissové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová, Višňová).

Čtvrtek 18. května -  blok č. 30 (Sídliště Svobody - vnitroblok, Sídliště Svobody - parkoviště, Anenská, Jungmannova, parkoviště 
u sběrného dvora, U Svaté Anny).

Úterý 23. května -  blok č. 29 (J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, 
parkoviště Sídliště Západ, cyklistická stezka, vnitroblok).

Čtvrtek 25. května -  blok č. 28 (ulice Krasická od ul. Moravské, Moravská, parkoviště Moravská vnitroblok, vnitroblok Moravská, 
zástavba Metra, Západní, Moravská – plocha u Galy, Západní –parkoviště).

Úterý 30. května -  blok č. 27 (Drozdovice, průchod  Šmeralova - Drozdovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, 
J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická – část za Moravskou).

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 na květen: 

Jarní úklid byl v Prostějově, vzhle-
dem k letošní dlouhé zimě, zahájen až 
po Velikonocích. Stejně jako v předcho-
zích letech jsou po Prostějově rozmísťo-
vány velkoobjemové vany – kontejnery. 
Ty jsou na místě vždy v určený den od 
15 hodin do naplnění, nejdéle však do 
17 hodin. 

Vany jsou určeny pouze pro domovní 
a zahradní odpad, proto je jejich naplňo-
vání odpadem  sledováno a kontrolováno 
pověřeným pracovníkem svozové firmy. 
Není možné do nich odkládat nebezpeč-
ný odpad (barvy, ředidla, akumulátorové 
baterie, pneumatiky), ani průmyslový či 
živnostenský odpad. Do van není povo-
leno dávat ani větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 

 Informace o odvozu velkoobje-
mových van můžete získat ve společnos-
ti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., u pana 
Kostlána, telefon 582 302 757 a na odbo-
ru komunálních služeb Městského úřadu 
v Prostějově, u paní Kovaříkové, telefon 
582 329 559.     (jg)

Jarní úklid spěje do své poloviny 

Také kontejner umístěný na Bezručově náměstí posloužil obyvatelům měs-
ta k tomu, aby se v rámci jarního úklidu zbavili nejrůznějšího odpadu.
  Foto: Y. Kadlecová

úterý 2. 5.
 náměstí Spojenců 
 Arbesovo náměstí 
 Sídliště E. Beneše – za obchodem 
středa 3. 5.
 Sídliště E. Beneše – Květná,  
Sportovní
 Rejskova 
 náměstí T. G. Masaryka – OD Prior 
 čtvrtek 4. 5.
 Žižkovo náměstí 
 náměstí E. Husserla 
 Vodní – Mlýnská 
pátek 5. 5.
 Nerudova – domov důchodců 
 Fanderlíkova – MŠ 
 Pod Kosířem – Palečkova 
úterý 9. 5.
 Havlíčkova č. 43

 Volfova – Příční 
 Za Velodromem – naproti č. 8
středa 10. 5.
 Držovice – Svadůvky – Tichá 
 Joštovo náměstí 
 Vrahovice – M. Alše – P. Jilemnického 
čtvrtek 11. 5.
 Žešov – hospoda 
 Žešov – u obchodu 
 Žešov – hřiště 
pátek 12. 5. 
 Domamyslice – u samoobsluhy 
 Domamyslice – ulice 5. května 
 Domamyslice – u kapličky 
pondělí 15. 5. 
 Čechovice – u pošty 
 Čechovice – Luční 
 Čechovice – u kapličky 
úterý 16. 5. 

 Krasice – Západní 
 Krasice – Moravská za obchodem 
 Krasice – Na Brachlavě 
středa 17. 5.  
 Držovice – Jaroslava Haška 
 Držovice – pod školou 
 Držovice – Fibichova u cihelny 
čtvrtek 18. 5.
 Vrahovice – Trpinky 
 Vrahovice – K. Světlé 
 Vrahovice – Jano Köhlera 
pátek 19. 5.
 Vrahovice – u Sídliště Svornosti
 Vrahovice – Čechůvky točna 
 Vrahovice – J. Suka 
pondělí 22. 5.
 Čechovická u ZD 
 Vícovská 
Drozdovice – u trafiky

Harmonogram jarního úklidu na květen Domovní správa Prostějov, s. r. o., provede i v letošním roce pravidelnou pose-
zónní údržbu kotelen. V této souvislosti dojde k následujícím odstávkám tepelných 
zdrojů: 

kotelna	 	 termín

Anglická  5. – 9. 6.
Okružní  12. – 16. 6. 
v. s. Šárka  12. – 16. 6.
Hloučela K1 (Slavíčka)  19. – 23. 6.
Hloučela K2 (Špály)  26. – 30. 6.
Hloučela K3 (Zrzavého)  10. – 14. 7.
Hloučela K4 (Fanderlíkova)  17. – 21. 7.
Kostelecká  24. – 28. 7.
Beneše  31. 7. – 4. 8. 
Tylova   7. – 11. 8.
v. s. Dolní   7. – 11. 8.
Mozartova   14. – 18. 8.
Sídliště Svobody  21. – 25. 8.
v. s. Šmeralova   21. – 25. 8. 
Krasice   28. 8. – 1. 9.

Odstávka kotelen 

Oblastní spolek Českého Červeného 
kříže Prostějov v Milíčově ulici č. 3 zahá-
jil v úterý 25. dubna provoz ošacovacího 
střediska pro veřejnost. Otevřeno je kaž-
dé úterý mezi 12. a 15. hodinou a čtvrtek 
od 13.15 do 15.15 hodin. Pro sociálně 
potřebné je zde k dispozici nejrůznější 

zboží (oděvy, boty, nábytek, hračky apod.) 
za cenu od symbolické jedné koruny.

Ošacovací středisko současně oznamu-
je, že je dočasně pozastaven výběr zboží. 
Za dva týdny provozu přinesli lidé  neuvě-
řitelné množství zboží, za což jeho provo-
zovatelé velmi děkují.  (jg) 

Ošacovací středisko zahájilo provoz 

Obyvatelé a návštěvníci Prostějo-
va mají od dubna k dispozici nové 
veřejné záchody v Knihařské uli-
ci.  Město jejich výstavba přišla na 
600 tisíc korun. Důvodem pro ni byl 
citelný nedostatek těchto zařízení 
v centru města.

V centru města mohou lidé využívat 
veřejné WC ve Smetanových sadech, 
které je však ve špatném technickém 
stavu. Od loňského roku jsou proto 
od konce jara do začátku podzimu pro 
veřejnost přístupné i záchodky v zahra-
dě Národního domu. Další veřejné WC 
je k dispozici na hlavním autobusovém 
nádraží. „V letním období město navíc 
instaluje devět mobilních záchodků 
na školní hřiště a některá parkoviště,“ 
uvedl místostarosta Miroslav Pišťák 
s tím, že jejich použití je zdarma. 

Za použití veřejných záchodů v Pro-
stějově zaplatí lidé poplatek pět korun. 
Výjimku tvoří WC ve Smetanových 
sadech, kde je taxa o tři koruny nižší. 

Veřejné záchody provozuje spo-
lečnost .A.S.A. TS Prostějov, která 
poplatky za jejich používání odvádí na 
účet města. To jejich provoz ročně při-
jde na zhruba 300 tisíc korun. Na stej-
nou částku by mělo přijít i fungování 
nového WC v Knihařské ulici.  

 Y. Kadlecová 

V centru města byly otevřeny 
nové veřejné záchody

Veřejné záchody v Knihařské ulici 
jsou v provozu od pondělí do pátku 
od 7 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 
12 hodin.   Foto: Y. Kadlecová 

O stručnou odpověď na toto otázku 
jsme požádali místostarostu Bc. Aloi-
se Mačáka, který je mimo jiné odpo-
vědný za odbor komunálních služeb 
a předseda dozorčí rady Domovní 
správy Prostějov, s. r. o.

Od roku 1993 do roku 2000 vlády 
České republiky nepředložily Parlamen-
tu ČR žádný zákon směřující k narov-
nání regulovaných cen v nájemním 

bydlení. Po zrušení neústavního před-
pisu Ministerstva financí ČR vydaného 
v roce 1993, o němž rozhodl v roce 2000 
Ústavní soud ČR, bylo postupně před-
loženo vládou České republiky posla-
necké sněmovně několik vládních návr-
hů „Zákona o nájemném“, které však 
nebyly schváleny. Hledání vhodného 
kompromisu v této citlivé a palčivé pro-
blematice bylo složité. Tento nežádou-
cí stav velmi komplikoval vztahy mezi 
pronajímateli a nájemci. Změna této 
nepříznivé situace nastala od 31. břez-
na 2006, kdy nabyl účinnosti „Zákon 
o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu“. Tento zákon č. 107/2006 Sb. 
chrání nájemníky před neodůvodněný-
mi požadavky některých pronajímatelů 
na prudké zvyšování nájemného. Zákon 
stanový jasný a vypočitatelný limit pro 

každoroční zvýšení nájemného, a to až 
do konce roku 2010 . 

Nově přijatý zákon, podle něhož 
bude možné, aby pronajímatel zvýšil 
poprvé v lednu 2007 nájemné o stano-
vený limit, je doprovázen již schvále-
nými sociálními zákony. Jednostranné 
zvýšení nájemného upravuje ustanovení 
§ 3 citovaného zákona.

Postupné zvyšování nájemného se 

týká zhruba 760 tisíc bytů, což před-
stavuje přibližně 17 procent celkového 
bytového fondu. Jde tedy o každý pátý 
obydlený byt, což znamená, že ostatních 
80 procent domácností se úprava nájem-
ného nijak netýká. Pro informaci ještě 
doplním, že město Prostějov nyní vlastní 
1 703 bytů, což je necelých 10 procent 
celkového bytového fondu města.

K možným žalobám majitelů domů 
týkajících se újmy za „nízké“ nájemné je 
nutné zdůraznit, že spor o výši nájemné-
ho je zcela soukromoprávního charakte-
ru. Vyplývá totiž z dvojstranného občan-
skoprávního vztahu a každý takový spor 
tedy bude soud posuzovat individuálně.

Vzhledem ke složitosti a obsáhlos-
ti této problematiky mě mohou občané  
v případě dalších dotazů kontaktovat ať 
již osobně nebo písemně.

zákon o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
Nově přijatý zákon, podle něhož bude možné, 
aby pronajímatel zvýšil poprvé v lednu 2007 
nájemné o stanovený limit, je doprovázen již 
schválenými sociálními zákony.


