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Důležité upozornění
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Od 1. ledna 2006 dochází ke změnám
jízdních řádů městské hromadné dopravy
v Prostějově. Po projednání se zástupci
Městského úřadu v Prostějově byly provede-
ny úpravy spojů  vyplývající z požadavků
dopravní obslužnosti města.

Na hlavních páteřních linkách MHD bude
od změn zaveden  intervalový provoz, tj.
pravidelné časové odjezdy spojů ze  zastá-
vek MHD.

Mezi důležité změny patří:

✔ Přetrasování linky MHD č. 7 - Krasi-
ce - OP mimo Šmeralovu ulici,  nově přes
ulice Vápenice a Újezd.

✔ Přetrasování linky MHD č. 16 - Do-
mamyslice - Tesco z Plumlovské  ulice na
trasu po severozápadní obslužné komunika-
ci přes  zastávku Hacarova DPS.

✔ Přetrasování linky MHD č. 19 na tra-
su po severozápadní obslužné  komunikaci
mezi zimním stadionem a novou nemocnicí,
mimo  zastávky na Plumlovské ulici. Na té-
to lince dojde k navýšení  počtu spojů jak
v pracovních dnech, tak i o víkendech.
Spoje  označené v jízdním řádu písmenem
„N“ budou zkráceny po  zastávku nová ne-
mocnice.

✔ Navýšení počtu spojů na linkách
MHD č. 5 Čechůvky - nová  nemocnice, 
č. 11 autobusová stanice -Žešov a na lince 
č. 21 autobusová stanice -Určická - nová ne-
mocnice

✔ Zavedení nové linky MHD č. 74 za-
jišťující přímé spojení  Domamyslice - OP
přes autobusovou stanici.

✔ Na linkách MHD č. 3 a 15, z důvodu
uzavření železničního  přejezdu z Kostelec-
ké ulice do Tyršovy ulice, bude vynechána
zastávka Kostelecká a linky budou vedeny
přes ulici Pod  Kosířem.

✔ Nově bude zajištěna obsluha od po-
sledního vlaku z Olomouce  linkou MHD
č. 9.

Na linkách MHD Prostějov nedochází
ke změnám cen jízdného.

Nové jízdní řády MHD Prostějov lze
zakoupit v informační  kanceláři FTL, a.
s. na hlavním nádraží, v informačním
centru  městského úřadu, nám. T. G. Ma-
saryka, v Knihkupectví u radnice  rovněž
na nám. T. G. Masaryka, na obvyklých

místech ve stáncích  a v prodejnách novin
a časopisů.

Veškeré informace o jízdních řádech vám
poskytnou pracovnice  informační kanceláře
FTL, a. s. na hlavním nádraží, tel. 582 333
181. Cestující mají možnost získat informa-
ce o jízdních  řádech také na webových
stránkách www.ftl.cz. FTL Prostějov

Prostějovští profesionální hasiči dostali
vánoční  dárek, ze kterého budou mít užitek
oni i lidé,  které zachraňují. Město Prostějov
jim darovalo  termovizní kameru za více než
400 tisíc korun.  Přístroj, který zobrazuje
prostor a veškeré  předměty a osoby, které se
v něm nacházejí, na  základě jejich rozdílné
teploty, je jediný svého  druhu v kraji. 

Termovize je zkonstruována na zcela uni-
kátní  takzvané bluemod technologii, která
umožní  odfiltrovat rozdílné teploty v pro-
storu na minimum  a najít nejteplejší místo.
„Za pomoci termokamery  tak můžeme iden-
tifikovat nejen osoby, ale také  skrytá ohnis-
ka požáru, případně nebezpečné látky a  mís-
ta jejich úniku,“ uvedl ředitel prostějov-
ských  hasičů Petr Ošlejšek. „To nám značně
usnadní  záchranu lidí při požárech i jejich
vyhledávání v terénu,“ upřesnil. 

Hasiči by podle něho termovizi přivítali
například  při nedávných dvou požárech síd-
lištních bytů. „Při  ohni se místnosti rychle
plní kouřem, takže najít  v nich lidi je znač-
ně obtížné,“ objasnil Ošlejšek.  Termovizní
kamera však ochrání i hasiče. „Jednou,  dva-
krát ročně se i navzdory dodržování veške-
rých  bezpečnostních opatření stane, že sta-
vební  konstrukce se ohněm zahřeje natolik,
že ztratí  nosnost a hasiči jí propadnou,“ kon-
statoval  Ošlejšek s tím, že zatím se tyto pří-
pady obešly  bez zranění. „K podobným ne-
hodám dochází zejména  ve starších budo-
vách, v nichž se oheň šíří  tepelnou izolací
v dřevěných stropech. Nyní budeme  díky
termovizi moci zjistit kde se ukrývá ohnis-

které ředitel Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje Jiří Horáček předal sta-
rostovi  Janu Tesařovi a místostarostovi Mi-
roslavu  Pišťákovi. 

Unikátní termovizní kamera, která rozší-

řila  vybavení prostějovských profesionál-
ních hasičů, je  americké výroby. Do zá-
chranných akcí bude nasazena  po krátkém
zaškolení členů jednotky již začátkem  roku
2006. Y. Kadlecová 

Termovize není pro prostějovské hasiče už jen vize 
Dar od města jim bude pomáhat při záchraně lidí i  majetku

Změny jízdních řádů městské hromadné dopravy 
Od 1. ledna bude mimo jiné zavedena nová linka a navýšen počet  spojů

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje pro město Prostějov  akciová společ-
nost FTL - FIRST TRANSPORT LINES. Jen v roce 2005  město společnosti po-
skytlo na úhradu prokazatelné ztráty na  provozování městské hromadné do-
pravy zhruba 14 milionů korun.  „Pro rok 2006 zastupitelé schválili 17,5 milionů.
Nechceme  totiž jít cestou zdražování jízdného tak, jak to dělají jiná  města ne-
bo obce. Z tohoto důvodu je Prostějov jediným městem v Olomouckém kraji,
které v roce 2006 nezdraží jízdné v městské  hromadné dopravě. Současná ce-
na jízdného v MHD Prostějov ve  výši 6 Kč je navíc jedna z nejnižších v České
republice,“  zdůraznil místostarosta Bc. Alois Mačák. (kdl), foto: Yvona Kadlecová 

Slovo místostarosty 
k rozpočtu města na rok 2006

Miroslav Pišťák, 
místostarosta města 

Úterý 20. prosince
roku 2005 zcela urči-
tě patří k význam-
ným  dnům našeho
města. Městští zastu-
pitelé na svém zase-
dání  schválili rozpo-
čet Prostějova pro

další rok. Každý, kdo alespoň  něco ví 
o přípravě městského rozpočtu, si dokáže

uvědomit,  kolik práce a úsilí to vyžaduje
A tak mi, vážení čtenáři, dovolte, abych
prostřednictvím Radničních listů ještě jed
nou  všem, kteří se na přípravě rozpočtu
podíleli, ať už to byli  pracovníci městské
ho úřadu, institucí zřízených městem či  sa
motní zastupitelé, poděkoval. A skuteč
nost, že městský  rozpočet pro rok 2006 by
schválen všemi třiceti pěti  zastupiteli, je
snad nejen důkazem, že byl svědomitě  při
pravován, ale i dobrým signálem pro naše
město v dalším  období.

VáÏení spoluobãané! 
Pfieji Vám za celé vedení mûsta 

do nového roku hodnû 
zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Ing. Jan Tesafi, starosta mûsta

Prostějov znovu získal výborné
ratingové hodnocení

Ratingová agentura ocenila dlouhodobě stabilní 
hospodaření města a minimální zadluženost

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Město Prostějov opětovně získalo výbor-
né ratingové  hodnocení, které je řadí mezi
nejlépe hodnocené subjekty v oblasti veřej-
né správy. CRA ratingová agentura ocenila
především dlouhodobě stabilní hospodaření
města s vysokými  provozními přebytky
a minimální zadluženost. Odborníci  při-
hlédli také ke struktuře financování kapitá-
lových výdajů.  Prostějov byl také úspěšný
v získávání státních dotací,  částečně zapojil
i příjmy z prodeje majetku. Investiční akce
realizované městem zvyšují podle ratingové
agentury kapacitu a kvalitu městského ma-
jetku, tedy vybavenost města sociální a tech-
nickou infrastrukturou, což má pozitivní do-
pad na rozvoj  města.

Při plánování rozsáhlých investičních
projektů typu  městské oddechové centrum
nebo využití vojenského areálu  (bývalých
jezdeckých kasáren) doporučila agentura
městu  zpracování analýzy budoucích pro
vozních nákladů, potažmo dopadu  projektu
do rozpočtu města.

Město přitom nepočítá se ziskovost
městského oddechového  centra. Jeho vy
budování je však pro občany podle zastu
pitelstva  nezbytné vzhledem k nedostatku
kvalitní kapacity pro rekreaci v Prostějo
vě.

Město Prostějov si nechává zpracováva
ratingové  hodnocení pravidelně od roku
1999 a od této doby vždy získalo  nejvyšš
možné hodnocení municipality v rámci Čes
ké republiky.  Ani letošní hodnocení nen
v tomto směru výjimkou.

V pátek 30. prosince 2005 je Městský úřad v Prostějově otevřen  pro veřejnost do 12.00 hodin. 

Silvestr 2005 na náměstí T. G. Masaryka
23.55 - 23.59 hodin - zdravice starosty

ing. Jana Tesaře,  kterou pronese prostřed-
nictvím opraveného městského rozhlasu.
Zdravici bude slyšet na náměstí T. G. Masa-
ryka a v okolí .

23.59 - 24.00 hodin - odpočítávání po
slední minuty roku 2005 

24.00 - 00.05 hodin - státní hymna
00.05 - 00.20 hodin - NOVOROČN

OHŇOSTROJ

Poplatek za odpad se nezvýší 
Novinkou je možnost jeho úhrady platební kartou

Občané Prostějova zaplatí v roce 2006 za
odpad stejnou  částku jako v roce předchá-
zejícím - tedy 420 korun za  poplatníka a ka-
lendářní rok. Také doba splatnosti zůstává
stejná, to znamená do 30. 6. 2006, tedy do
poloviny  kalendářního roku. 

Novinkou bude možnost platit poplatek za
komunální odpad na  pokladně Městského
úřadu v Prostějově bezhotovostně prostřed-
nictvím platební karty. Prostějované mohou
poplatek  dále platit: 

- Hotově na pokladně Městského úřadu
v Prostějově v úřední  dny od 8.00 do 17.00

hodin a v neúřední dny od 8.00 do 15.00  ho
din, v pátek pak od 8.00 do 12.00 hodin. 

- Bezhotovostním převodem - od roku
2006 na číslo účtu 19-1505517309/0800 ve
deného u České spořitelny, a. s. Při tomto
způsobu platby je však nutné znát variabiln
symbol, který je  jedinečný pro každého po
platníka a který ochotně sdělí na  požádán
zaměstnanci oddělení poplatníků a plateb fi
nančního  odboru Městského úřadu v Pro
stějově. 

- Poštovní poukázkou.
- SIPEM. (jg

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, 
vedoucí odboru kancelář starosty 

Město Prostějov chce zmapovat, jak pro-
bíhá distribuce  Radničních listů do jednotli-
vých domácností. V této souvislosti  proto
žádáme občany aby poskytli Městskému

3) Chodí Radniční listy do schránek nebo
je distributor dává  pouze do vchodů na pod
lahu?

4) Chodí společně s novinami (vložené do
novin) nějaké  reklamní letáky?

Dostáváte pravidelně Radniční listy?


