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Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

V  souvislosti  s  novelou  zákona  
č. 329/1999Sb., o cestovních dokladech 
upozorňujeme občany, že od 1. září 2006 
bude při podání žádosti o vydání ces-
tovního dokladu (tzv. E-pasu) nutná 
fyzická přítomnost každého z žadatelů, 
a to z důvodu pořízení fotografie přímo 
na úřadě. U dětí ve věku 5 až 18 let musí 
být podání žádosti přítomen i rodič, kte-
rý svým podpisem dá  souhlas s vydáním 
cestovního dokladu. 

Podat žádost o vydání cestovního dokla-
du za jinou osobu bude možné u dětí do  
5 let (pouze rodič) a dále pokud bude občan 
žádat o cestovní doklad typu „ blesk “.

Žádosti o cestovní doklady se 1. 9. 

2006 budou přijímat na novém biome-
trickém pracovišti v přízemí radnice na 
nám. T. G. Masaryka 12-14.

O vydání stávajícího typu cestovního 
dokladu se strojově čitelnou zónou může 
občan požádat na pracovišti ve Školní 
ulici nejpozději do 21. 8. 2006. V obdo-
bí od 22. do 31. 8. 2006 zde bude možné 

podat pouze žádost o vydání cestovního 
dokladu typu „ blesk“.

V souvislosti se zavedením cestov-
ních dokladů se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat (biometrické údaje) do-
jde od 1. 9. 2006 ke změně správních 
poplatků (položka 115 sazebníku správ-
ních poplatků):

Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov 

Od 1. července došlo k rozšíření pra-
vomocí městských a obecních policií 
na úseku dopravy. Městská policie je 
ze zákona povinna mimo jiné „přispí-
vat k bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích“. Novelou 
zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích dostaly městské policie také 
pravomoc měřit rychlost a řešit taxativní 
případy v blokovém řízení. Nejedná se 
však pouze o pravomoc, ale i o povinnost 
plnit tento úkol, i když prioritou strážní-
ků je zajišťování veřejného pořádku. 

Městská policie Prostějov má k měře-
ní rychlosti vozidel k  dispozici mobilní 
radar Pro Laser III. za 560 tisíc korun, 
z nichž  420 tisíc činila dotace minis-
terstva vnitra. Tento radar byl pořízen 
v rámci projektu prevence kriminality 
Partnerství 2005. V rámci prevence na 
úseku dopravy byly dále pořízeny čty-
ři informační měřiče rychlosti, podle 
kterých si řidiči mohou zkontrolovat 
ukazatel rychlosti ve svých vozidlech, 
a nasvětleny některé přechody pro chod-
ce. 

Radar, který používá městská policie, 
má zejména preventivní charakter. Má 
sloužit ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. 
Jedná se o měřící zařízení, které podle 
zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, pod-
léhá pravidelné kalibraci. Český metrolo-
gický institut stanoví maximální odchyl-
ku všech radarů, které policie používají,  
+ - 3 km/hod. Podle stanoviska tohoto 
institutu je tedy překročením povolené 
rychlosti v obci již rychlost 54 km/hod. 
Ve skutečnosti toto ale nelze řešit.

Pokud se týká přesnosti ukazate-
lů rychlosti vozidel, platí pro vozidla 
mezinárodní předpisy – EHK/OSN  
č. 39 a evropská směrnice 75/443/EHS. 
Je stanovena maximální odchylka, např. 
ukazatel rychloměru vozidla ukazuje 50 
km/hod. a minimální skutečná rychlost je 
41 km/hod. Ukazatele rychlosti v mnoha 
vozidlech však ukazují daleko přesně-
ji a s jinou odchylkou. Pokud nejsou na 
vozidle provedeny nepovolené úpravy, 
nelze při dodržování rychlosti podle 
rychloměru překročit stanovenou maxi-
mální rychlost.   

Strážníkům je doporučeno řešit rych-
lost jízdy s tolerancí 10 % s ohledem na 

možnou odchylku rychloměru vozidla. 
Záleží také na tom, ve kterému úseku je 
rychlost měřena. Je na místě přihlédnout 
k určité toleranci, aby řidič místo provo-
zu nesledoval jen ukazatel rychlosti ve 
vozidle. V rámci provozu musí v určitých 
místech zrychlit, zpomalit, přizpůsobit 
jízdu stavu komunikací, provozu, pohy-
bu chodců, nebezpečným místům, atd., to 
vše ale za podmínky, že nepřekročí rych-
lost jízdy.     

Od 1. 7. 2006 strážníci řešili zhruba 
šest desítek přestupků překročení rych-

losti, z toho z jedné třetiny oznámením 
správnímu orgánu. 

V této souvislosti bych rád zdůraznil, 
že strážníci nejsou v žádném případě 
hodnoceni podle vybraných pokut. Jsou 
hodnoceni podle toho, zda v úseku, kde 
vykonávají činnost, sjednají pořádek, vší-
mají si přestupků a tyto adekvátně, tedy 
i domluvou, řeší. To také odpovídá poslá-
ní městské policie, která má být službou 
pro občany a v rámci svých kompetencí 
a povinností chránit jejich životy, zdraví 
a majetek. 

Stanovisko městské policie k měření rychlosti vozidel 
Od 1. července řešili strážníci zhruba šest desítek případů překročení rychlosti

Srovnávaným obdobím byl 3. – 7. červenec 2006 a 2005

*  V červenci 2006 dochází ke snížení počtu projíždějících vozidel, což může být 
ovlivněno zprovozněním severní obslužné komunikace.

*  V červenci 2006 dochází ke snížení průměrné rychlosti na 43,9 km/hod. oproti 47,7 
km/hod. v roce 2005.

*  V červenci 2006 dodržuje 85 % vozidel rychlost 50 km/hod. V červenci 2005 
dodržovalo 85 % vozidel rychlost 57 km/hod.

*  Nejvyšší naměřená rychlost v Plumlovské ulici v červenci 2006 byla 110 km/hod., 
v červenci 2005 pak 125 km/hod.

Vyhodnocení údajů z informačního měřiče 
rychlosti na Plumlovské ulici

Důležité upozornění

Žádosti o cestovní doklady se budou od září přijímat 
na novém biometrickém pracovišti v přízemí radnice

1. vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  600 Kč
    občanům starším 5 let a mladším 15 let     100 Kč 
         
2. vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů („blesk“)    1500 Kč
    občanům starším 5 let a mladším 15 let      1 000 Kč
    občanům mladším 5 let  50 Kč

Prostějovské Kulturní a společenské 
centrum bude patřit ve dnech 8. – 10.  
 září prodejní a prezentační výstavě sta-
vebnictví a bytového vybavení pro oblast 

Prostějovska POSTAV DŮM, ZAŘIĎ 
BYT. Výstava se koná v termínu tradič-
ních prostějovských hodů, které jsou hojně 
navštěvovány lidmi i ze širokého okolí.

Návštěvníkům výstava poskytne zdroj 
informací, přehled výrobků, technologií 
i služeb souvisejících se stavebnictvím 
a bydlením, možnost porovnání, získání 
zajímavých slev, se kterými vystavující 
firmy na výstavu přicházejí. Najdou zde 
nabídku stavebních materiálů, stavební 
chemie, dlažby, baterií, izolací, plastových 
i dřevěných dveří a oken, podlah, výrob-
ků a služeb souvisejících s instalacemi 
vody, plynu a topení, topných těles, kot-
lů, regulačních systémů, garážových vrat, 
finančních institucí i bytových doplňků  
a nábytku.

V rámci výstavy bude probíhat „košt 
moravských vín“, kde návštěvníci budou 
moci ochutnat nejednu značku kvalitního 
jakostního, ročníkového nebo přívlastko-
vého vína.

Nenechte si ujít příležitost a navštivte 
tuto atraktivní a inspirativní akci určenou 
všem, kteří se o bydlení zajímají, realizu-
jí rekonstrukci bytu, domu nebo stavbu 
nového rodinného domu nebo o ní pře-
mýšlejí. Otevřeno pro veřejnost je v pátek 
a v sobotu od 9 - 18 hod., v neděli pak od 
9 –17 hod.

Prodejní a prezentační výstava stavebnictví  
a bytového vybavení POSTAV DŮM, ZAŘIĎ BYT 

MĚSTO PROSTĚJOV 
a PROSTĚJOV 

- ZDRAVÉ  MĚSTO                                          
vypisují

2. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
KVĚTINOVOU VÝZDOBU V PROSTĚJOVĚ

Do soutěže se může přihlásit každý občan starší osmnácti let, který je majitelem 
či uživatelem domu, bytu nebo provozovny ve městě Prostějově. Hodnotit se budou 
osázená okna, balkony, terasy, vchody, předzahrádky a zahrádky obytných domů. 
Další kategorii tvoří školy a školská zařízení v Prostějově bez ohledu na jejich zři-
zovatele. 

Květinová výzdoba musí být viditelná z veřejného prostranství. 
Soutěžící pořídí kvalitní barevné fotografie o rozměru 17,5 x 12,5 cm a větší  

a zašlou je v době od 1.  9. do 10.  9.  2006 s uvedením svého jména a adresy na MěÚ 
v Prostějově, kancelář starosty, nám.T. G. Masaryka 12-14 s označením „Květino-
vá výzdoba“. Pokud budou snímky v digitální podobě, doporučujeme přiložit i CD 
nebo zaslat elektronicky na e-mailovou adresu petra.mejzlikova@mestopv.cz. Starší 
a invalidní občané, kteří nemají fotoaparát, mohou požádat o pořízení fotografií na 
telefonním čísle 582 329 128.

Hodnocené soutěžní kategorie:

1)  bytová a sídlištní zástavba (okna, balkony, průčelí)
2)   rodinné a nájemní domy (okna, balkony, terasy, průčelí celého domu a před-

zahrádky)
3)  školy a školská zařízení
     

Vyhodnocení soutěže proběhne do konce září 2006 komisí jmenovanou Radou 
města Prostějova.Výsledky budou zveřejněny v místním tisku, v Radničních listech 
a na webových stránkách města Prostějova (včetně fotografií ohodnocených květino-
vých výzdob).

Ceny pro vítěze:    1. cena v každé kategorii poukázka na 2 000 Kč
                                2. cena v každé kategorii poukázka na 1 000 Kč
                                3. cena v každé kategorii poukázka na 500 Kč

Hodnotící komise si vyhrazuje právo přerozdělit ceny v případě nerozhodného 
umístění. Výzdoba navržená k ocenění může být posouzena členy komise přímo na 
místě.

Božena Sekaninová     Ing. Jan Tesař
místostarosta města Prostějova  starosta města Prostějova 
         

PŘIHLÁŠKA

2. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
KVĚTINOVOU VÝZDOBU V PROSTĚJOVĚ

Jméno a příjmení ………………………………………………………………

Adresa………………………………………………………………………….

Telefonní číslo…………………………………………………………………

Soutěžní kategorie……………………………………………………………..

Bližší informace ohledně umístění (orientace fasády ke světovým stranám, význač-
ným orientačním bodům v okolí, u vícebytových domů poschodí a pořadové číslo 
okna, balkonu).

Obálku s označením „KVĚTINOVÁ VÝZDOBA“ zašlete nebo podejte 
 na podatelně MěÚ v  termínu od 1. 9. do 11. 9. 2006 na adresu:

Ing. Petra Mejzlíková, Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14,  
796 01  Prostějov

Pondělí  14. 8.  20.00  UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
Úterý  15. 8.  20.00  X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
Středa  16. 8.  20.00  MLHA
Čtvrtek  17. 8.  20.00  SATAN PŘICHÁZÍ
Pátek  18. 8.  20.00  NEPOHODLNÝ
 
Sobota  19. 8.  20.00  HRANICE ŽIVOTA
Neděle  20. 8.  20.00  FIREWAL
Pondělí  21. 8.  20.00  PÝCHA A PŘEDSUDEK 
Úterý  22. 8.  20.00 POSEIDON
Středa  23. 8.  20.00 ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Čtvrtek  24. 8.  20.00 ANGEL-A
Pátek  25. 8.  20.00 SUPERMAN SE VRACÍ
Sobota  26. 8.  20.00 HRA S NEVĚROU

Změna programu vyhrazena!

Letní kino Mostkovice


