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Starosta města 

ing. Jan Tesař:
Konečně začalo 

léto a pro obyvatele 
Prostějova vyvstal 
problém, kam k vodě. 
Protože na podobnou 
otázku odpovídám 
téměř každodenně, 

pokusím se krátce shrnout možnosti kou-
pání v Prostějově a okolí. 

Pokud vím, tak dlouhodobě nejoblíbeněj-
ším rekreačním místem je plumlovská pře-
hrada. Ta v těchto dnech ještě může být, byť 
s určitými omezeními, využívána ke kou-
pání. Znovu podotýkám, že přehrada není 
v majetku města a není tedy možné, aby Pro-
stějov financoval její revitalizaci jinak, než 
formou takzvané veřejné finanční podpory 
jinému subjektu, tedy v tomto případě Mik-
roregionu Plumlovsko. Dle pravidel Evrop-
ské unie však tato podpora nesmí přesáhnout 
celkem 100 tisíc euro za tři roky. 

V rámci těchto možností město přispělo 
letos částkou 250 tisíc korun na ozdravě-
ní vody v přehradní nádrži. Další milion 
přidal Olomoucký kraj a 50 tisíci se na 
nákladech podílejí obce Mikroregionu 
Plumlovsko. Za tyto peníze bude prove-
den monitoring účinnosti jednotlivých 
prostředků, které budou aplikovány na 
základě zpracované  tzv. mapy výskytu 
sinic v sedimentech nádrže, dokončené 
v dubnu letošního roku. Vybrané prostřed-

ky budou aplikovány tak, aby na základě 
uvedeného monitoringu bylo možné roz-
hodnout, který z přípravků bude použit 
pro celou nádrž. 

Kromě toho bude za tyto peníze poříze-
na studie omezení přísunu živin pro sinice 
z povodí nad přehradou. Současně bude 
zpracován projekt, na jehož základě mik-
roregion požádá o dotaci z fondů Evrop-
ské unie na revitalizaci krajiny v povodí 
– to znamená zatravnění, zalesnění, vybu-
dování menších nádrží, poldrů apod. Tato 
finančně velice náročná a dlouhodobá 
akce je vedle vybudování čističek odpad-
ních vod v povodí nezbytnou podmínkou 
pro trvalé zlepšení a udržení kvality vody 
v plumlovské přehradě. 

Co se týče koupaliště v Kostelecké uli-
ci, které je v současné době uzavřené, je 
v majetku Sokola I Prostějov. Ten na jeho 
zprovoznění v letošním roce požadoval 
200 tisíc korun, které od města formou 
veřejné finanční podpory také obdržel.  
Město vyhovělo i žádosti  Sokola Vra-
hovice, který na zprovoznění koupaliště 
požadoval 637 tisíc korun. 

Bazény v městském oddechovém 
a sportovním centru v areálu bývalých 
Koupelek budou veřejnosti sloužit od 
začátku srpna. Návštěvníkům centra, 
z nichž většinu budou tvořit Prostějované, 
vycházíme vstříc i výší schváleného celo-
denního vstupného, které bude 35 korun 
pro dítě a 50 korun pro dospělého. 

Kam v létě k vodě 
O stručnou odpověď na tuto otázku 

jsme požádali místostarostu Bc. Aloise 
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný 
za odbor dopravy.

Účastníky silničního provozu čekají od 
1. července 2006 významné změny. Do-
jde k úpravě pravidel silničního provozu, 
zavedení bodového systému pro řidiče a ke 

zvýšení pokut za dopravní přestupky. Nej-
podstatnější změnou, která řidiče čeká, 
je zavedení tzv. bodového systému. 

Bodový systém znamená, že každému 
řidiči se zřídí bodové konto. Za poruše-
ní pravidel silničního provozu se budou 
načítat body podle závažnosti od 1 až po 

7. Po dosažení hranice 12 bodů přijde řidič 
o řidičské oprávnění na jeden rok. Jeho 
vrácení bude podmíněno složením zkouš-
ky odborné způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel. Na druhé straně, nepřibu-
dou-li řidiči po dobu 1 roku body, bude mu 
jeho konto o 4 body sníženo. Stane se tak 
i druhý rok, pokud řidič vydrží bez zápisu 
bodů i třetí rok, konto se vynuluje. 

Nehodovost v naší republice je v rámci 
Evropy velmi vysoká a také následky nehod 
jsou závažné a neporovnatelné s vyspělý-
mi státy. Zavedení bodového systému by 
mělo být pomocí pro ukázněné a slušné 
řidiče  a donucovacím prostředkem pro 
ty nenapravitelné. Proti „ pirátům“ silnic 

tak zřejmě přibude účinné opatření. V sou-
časné době je bodový systém zaveden ve 
12 vyspělých státech Evropy a prokazatel-
ně přinesl snížení nehodovosti, o což jde 
především. Zároveň budou na dvojnásob-
nou úroveň zvýšeny hranice pokut za jed-
notlivé přestupky.  

Bude také zvýšena pravomoc české 
i obecní policie při zjišťování a postihová-
ní přestupků v dopravě.  Mimo jiné bude 
zaveden institut předběžného zadržení 
řidičského oprávnění a možnost vybírat 
kauce ze strany policie  v případě spáchání 
přestupku. 

Veškerou agendu bodového systé-
mu a přestupků bude zajišťovat odbor 
dopravy Městského úřadu  v Prostějově. 
Na tyto významné legislativní změny je 
odbor dopravy připraven. Dostatek času 
na samotnou realizaci v praxi jsme však 
od zákonodárců a ministerstva nedostali. 
Rada města v květnu 2006 schválila orga-
nizační a personální opatření, protože čin-
nosti, které tento odbor bude zajišťovat,                                           
se podstatně navýší.

(Podrobnosti k bodovému systému 
najdete na stranách 3-5)

Bodový systém pro řidiče od 1. července

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru kanceláře starosty 

V červnu proběhla registrace a uvedení 
do provozu nové domény města Prostějo-
va prostejov.eu. Webové stránky města 
jsou v současné době dosažitelné ze dvou 
adres, tj. www.mestopv.cz a www.pros-
tejov.eu.

Nově jsou funkční také e-mailové adre-

sy s příponou prostejov.eu. Pro zasílání 
zpráv zaměstnancům Městského úřadu 
v Prostějově lze tedy používat i adresy ve 
struktuře jméno.příjmení@prostejov.eu.

Registrace nové domény souvisí zejmé-
na se zpřístupněním informací o Prostě-
jově pro zahraniční turisty, kdy většina 
z nich vyhledává informace o jednotlivých 
městech ve tvaru název města.eu. 

Registrace domény prostejov.eu

Ověřování v informačním středisku
Koncem května skončilo omezení ověřování podpisů a dokumentů v informačním 

středisku Městského úřadu v Prostějově.  
Občané si tak mohou přijít ověřit dokumenty denně, a to:

  pondělí – čtvrtek  od 8.00 do 17.00 hodin
  pátek                     od 8.00 do 16.00 hodin. 

Ptáte se na:

Místostarosta Bc. Alois Mačák:
Zavedení bodového systému by mělo být pomocí 
pro ukázněné a slušné řidiče  a donucovacím pro-
středkem pro ty nenapravitelné.

Z provozních důvodů bude dne 7. července pro veřejnost uzavřen Městský úřad v Pro-
stějově. Chod Informačního střediska zůstane nezměněn (od 8 do 16 hodin). 

Uzavření městského úřadu 7. července 

Důležité upozornění

Vítaná novinka
Prostějov se stal místem pracovního 

setkání obchodních poradců ze čtyř států 
zapojených do mezinárodní části projektu 
Sociální družstva a podniky, financova-
ného společenstvím EQUAL. Zástupce 
z Nizozemí, Irska, Francie a České repub-
liky přijala místostarostka Božena Seka-
ninová, která je současně seznámila se 
službami a aktivitami v sociální oblasti, 
s formami spolupráce s neziskovým sek-
torem i podnikatelskou sférou.

„Společenství EQUAL je samostatnou 
formou pomoci ze strukturálních fondů 
EU,“ uvedla místostarostka Sekanino-
vá. „Jeho hlavním cílem je prosazování 
nových postupů při odstraňování diskri-
minace a nerovností na trhu práce. Také 
proto je oproti ostatním formám pomoci 
z Evropského sociálního fondu jeho ini-
ciativa založena i na principu partnerství 
a mezinárodní spolupráci, která umožňuje 
využívat zkušenosti a poznatky z různých 
států EU,“ dodala Sekaninová. 

Hostitelem mezinárodního setkání se 
stalo prostějovské SENZA družstvo, chrá-
něná dílna. To je od prvopočátku zapojeno 
do realizace rozsáhlého projektu Svazu 
českých a moravských výrobních družstev 
pod názvem Sociální družstva a podniky. 
Projekt je zaměřen na pomoc při zakládá-
ní a rozvoji sociálních družstev zaměstná-
vající osoby se zdravotním postižením či 
jiným zdravotním znevýhodněním. 

„Pro případné zájemce o zapojení do 
projektu bylo v Senza družstvu vytvořeno 

Regionální spádové centrum. To zabezpe-
čuje konzultace, poradenství a vzdělávání 
osob, které mají předpoklady pro vlastní 
ekonomickou aktivitu,“ objasnila mís-
tostarostka Sekaninová. 

Součástí projektu Sociální družstva 
a podniky je i mezinárodní spolupráce 
při řešení otázek zaměstnanosti. Každá 
země soustředí pozornost na zaměstnává-

ní a podnikání osob  z jiné cílové skupiny. 
„Zatímco Česká republika se zaměřila na 
osoby se zdravotním postižením, Nizoze-
mí řeší zaměstnávání mladých lidí a Irsko 
problematiku etnické minority,“ upřesnila 
Sekaninová s tím, že na dvoudenním setká-
ní, které proběhlo v Prostějově, se řešilo 
společné téma – podnikání lidí v obtížné 
sociální situaci. 

Prostějov hostil obchodní poradce ze čtyř států 
Radili se, jak zaměstnávat lidi s handicapem 

Účastníky pracovního setkání obchodních poradců z Nizozemí, Francie, 
Irska a České republiky přijala v Prostějově místostarostka Božena Seka-
ninová.  Foto: Petra Mejzlíková 

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, 
vedoucí odboru kanceláře starosty

 
O závěrech Ankety spokojenosti 

občanů s fungováním Městské-
ho úřadu v Prostějově byli čte-
náři informováni v čísle 10/2006 
Radničních listů, kde je s výsled-
ky seznámil tajemník MěÚ ing. 
Lubomír Baláš. Při uvedené anke-
tě vznesli občané také řadu dotazů 
a podnětů. Na některé z nich nyní 
odpovídáme. 

Je možné uhradit poplatek za 
odpady na pokladně MěÚ 

platební kartou?  

Bc. Radim Carda, vedoucí 
finančního odboru:

Od 12. 6. 2006 byl zahájen pro-
voz terminálu na platební karty 

na finančním odboru MěÚ v Pro-
stějově. Jsme oprávněni přijímat 
tyto druhy platebních karet: VISA, 
VISA Elektron, MasterCard, Maes-
tro, MasterCard Electronic.

Podnět na zkrácení provozní 
doby restaurací, barů a heren

JUDr. Květa Olašáková, vedou-
cí odboru personálního a právní-
ho:

1. Město Prostějov není opráv-
něno stanovit nebo zkrátit pracov-
ní dobu heren a restaurací, a to ani 
individuálním rozhodnutím vůči 
konkrétní provozovně ani vydáním 
právního předpisu, tedy obecně 
závaznou vyhláškou nebo naříze-
ním. 

2. Omezit, respektive stanovit 
provozní dobu herny nebo restaura-

ce, je možné pouze v rámci kolau-
dačního řízení při vydání kolaudač-
ního rozhodnutí, kterým stavební 
úřad povoluje užívání stavby  a sou-
časně vydává osvědčení, že provo-
zovna je způsobilá k provozu. 

Omezení nebo stanovení pro-
vozní doby je oprávněna určovat 
pouze krajská hygienická stanice 
jako dotčený orgán (úřad) státní 
správy formou závazného stanovis-
ka, které není samostatným rozhod-
nutím, ale jehož obsah je závazný 
pro stavební  úřad při vydání kolau-
dačního rozhodnutí.

3. O omezení provozní doby 
herny nebo restaurace tedy staveb-
ní úřad městského úřadu neroz-
hoduje, je povinen jen ve svém 
rozhodnutí respektovat stanovis-
ko orgánu státu, který je orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  

 (Pokračování na str. 2)

Dotazy a podněty vznesené při Anketě 
spokojenosti občanů

Příloha k novému bodovému systému, 
včetně pravidel a úplného sazebníku za 
porušení předpisů strany 3 - 5


