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Harmonogram strojního čištění města do konce srpna

Od 1. 8. 2006 dochází k realizaci další 
etapy projektu ZAP – Zjednodušení admi-
nistrativy pro podnikatele, jehož součástí 
je problematika tzv. Centrálních registrač-
ních míst (dále jen CRM). Na nejčastější 
dotazy pokládané v této souvislosti odpo-
vídá Bc. Ing. Antonie Orálková, vedoucí 
odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ 
v Prostějově.

Můžete ve stručnosti přiblížit projekt 
ZAP?

Jedná se o projekt vypracovaný minis-
terstvem průmyslu a obchodu ve spolu-
práci s ostatními resorty a zástupci podni-
katelů. Jeho smyslem je usnadnění vstupu 
podnikatelů do podnikání, a to zejména 
soustředěním registračních aktivit do jed-
noho místa – tzv. centrálního registračního 
místa,  kterým je odbor obecní živnosten-
ský úřad.

Jaké změny nastaly pro podnikatele 
od 1. 8. 2006? 

Do novely živnostenského zákona účin-
né k 1. 8. 2006 byly zapracovány legis-
lativní změny, na jejichž základě bylo 
umožněno soustředit základní registrační, 
respektive evidenční povinnosti podnika-
telů při vstupu do podnikání nebo i v jeho 
průběhu. Jedná se o to, že současně s ohlá-
šením živnosti, resp. podáním žádosti 
o koncesi, je možno na obecním živnos-
tenském úřadě zároveň učinit podání, 
které se týká daňové registrace, registrace 
u okresní správy sociálního zabezpečení, 
registrace týkající se zdravotního pojiště-

ní a ve specifických případech i registrace 
u úřadu práce.

Znamená to, že podnikatel již může 
registrační úkony spojené se zahájením 
činnosti provést pouze na živnosten-
ském úřadě?

Dá se to tak, velmi zjednodušeně, říct. 
Ale je nutno podotknout, že odbor obec-
ní živnostenský úřad (OŽÚ) tímto nebu-
de uvedené úřady v dalších záležitostech 
nijak nahrazovat. Podnikateli je pouze 
dána možnost (nikoli povinnost!) v tom 
smyslu, že některé úkony, které navazují 
na ohlášení nové živnosti (resp. na žádost 
o novou koncesi), může soustředěně pro-
vést pouze na OŽÚ. Živnostenský úřad je 
pak  povinen podání, která se týkají FÚ, 
OSSZ, příslušné zdravotní pojišťovny 
a úřadu práce, postoupit na tyto úřady do 
pěti pracovních dnů. Další výhodou tohoto 
systému je, že základní část registračního 
formuláře, která obsahuje identifikační 
údaje podnikatele, podnikatel vyplňuje 
pouze jednou.

Které úkony může podnikatel na 
živnostenském úřadě po 1. srpnu 2006 
provést?

Jedná se o daňovou registraci, oznáme-
ní, resp. přihlášku k sociálnímu pojištění 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanos-
ti, nemocenské pojištění, registraci týkají-
cí se zdravotního pojištění, některé úkony 
vůči úřadu práce vyplývající z povinnosti 
hlášení volného pracovního místa. To vše 
ale pouze ve spojení s ohlášením živnosti, 

podáním žádosti o koncesi či nahlášením 
příslušné změny v oprávnění. To znamená, 
že osoba, která hodlá podnikat na zákla-
dě jiného než živnostenského oprávnění, 
musí registraci učinit na příslušných úřa-
dech.

V případě změn také postačuje je 
oznámit pouze na živnostenském úřa-
dě?

Pokud se změny týkají údajů, které mají 
– a to zdůrazňuji! -  vazbu k živnosten-
skému podnikání, např. změna příjmení, 
bydliště, sídla, apod., pak i tyto změny je 
možno nahlásit pouze na živnostenském 
úřadě, který o nich po vyplnění patřičného 
formuláře zpraví opět do pěti pracovních 
dnů ostatní úřady. Není tedy možno v prů-
běhu podnikání na živnostenském úřadě 
odhlásit například silniční daň nebo podat 
žádost o registraci k placení daně ze závis-
lé činnosti či oznamovat změny týkající 
se DPH atd. – ty je nutno provádět nadále 
pouze na finančním úřadě. 

Zaměstnanci OŽÚ neodpovídají také 
za obsah podaných registrací a v případě 
nejasností podnikateli zprostředkujeme 
kontakt s příslušným specializovaným 
úřadem. 

Jakým způsobem bude předávání 
údajů mezi úřady probíhat?

Na rozdíl od Rejstříku trestů, který má 
již elektronickou vazbu na registr živnos-
tenského podnikání, není bohužel zatím 
mezi úřady vytvořen elektronický komu-
nikační kanál, takže budeme povinně pře-

dávat  formuláře v papírové podobě, ale 
zákonná úprava již způsob dálkový pří-
stup umožňuje. Jde o to, sladit jednotlivá 
prostředí tak, aby byl přenos dat rychlý 
a zároveň bezpečný.

Jak bude postupovat úřad, když 
k podání podnikatel nedoloží potvrzení 
příslušných orgánů nebo výpis z Rej-
stříku trestů?

Živnostenský úřad si v takovém případě 
sám vyžádá u příslušných orgánů potvr-
zení u příslušného orgánu státní správy 
nebo od Rejstříku trestů. Zde je nutno 
ale upozornit, že pokud podatel příslušné 
dokumenty nedoloží, neběží zákonná lhů-
ta pro vydání živnostenského listu nebo 
koncesní listiny. Vzhledem k tomu, jak 
bylo uvedeno výše, že zatím je možné si 
vyžádat a předávat údaje v elektronické 
podobě pouze s Rejstříkem trestů, může se 
stát, že v takových případech budou lhůty 
pro vydání živnostenského listu nebo kon-
cesní listiny delší. 

Jaké další změny novela živnosten-
ského zákona k 1. 8. 2006 přinesla?

Mezi ty nejvýznamnější  změny lze 
uvést tyto : 
✔ Právnické osoby, které hodlají provo-

zovat živnost ohlašovací volnou, nemusí 
ustanovovat odpovědného zástupce. Práv-
nické osobě zůstává povinnost ustanovit 
odpovědného zástupce pro živnosti řeme-
slné, vázané a koncesované.
✔ Prokázání bezdlužnosti fyzických  

osob, které již podnikaly, se omezuje pou-

ze na neexistenci daňových nedoplatků 
vzniklých z tohoto podnikání.
✔ Nově se ukládá prokázat bezdlužnost 

fyzické osobě v oblasti veřejného zdravot-
ního pojištění (formou čestného prohláše-
ní).
✔ V bazarech a zastavárnách musí mít 

podnikatel zákonem stanovenou evidenci 
v provozovně, kde dochází k identifikaci 
zboží a v níž se předmětné zboží nachází.
✔ Živnost lze přerušit dnem doručení 

oznámení o přerušení provozování živnos-
ti živnostenskému úřadu, případně dnem 
pozdějším, uvedeným v ohlášení.
✔ Budou využívány pouze tiskopisy 

jednotného registračního formuláře. Na 
jiných nebude možno podání učinit.
✔ Z živností ohlašovacích volných do 

živností řemeslných byly přeřazeny čin-
nosti: „Malířství, lakýrnictví a natěrač-
ství“ a „Podkovářství“. 

Došlo také ke změnám zákona o něk-
terých podmínkách podnikání v oblasti 
cestovního ruchu, kdy se rozšiřuje výčet 
povinností cestovních kanceláří a cestov-
ních agentur – bližší informace lze získat 
na webových stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR (www.mmr.cz) nebo na 
živnostenském úřadě.

Závěrem bychom chtěli podnikatelskou 
veřejnost ujistit o tom, že se budeme snažit, 
aby přechod na nový systém proběhl bez 
větších problémů. Je ale pochopitelné, že 
není v našich silách obsáhnout složitou 
problematiku všech dotčených úřadů, proto 
budeme nuceni v řadě případů podnikatele 
na specializované úřady odkazovat.

Změny na živnostenském úřadě obnášejí nejen nové formuláře 
Od srpna mohou podnikatelé provést registrační úkony spojené se zahájením podnikání či změnami pouze na živnostenském úřadě 

V informačním středisku Městského 
úřadu v Prostějově mohou občané zdar-
ma získat mapu integrovaného dopravní-
ho systému Olomouckého kraje. Z ní se 
mimo jiné dovědí, kudy vedou trasy měst-
ské a hlavně příměstské dopravy, včetně 
železničních tras. 

Dále mapa obsahuje výčet dopravců 

zapojených do integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje a důležité 
informace o tom, co integrovaný dopravní 
systém znamená, jaké výhody přináší, jaké 
je jízdné v jednotlivých zónách a v nepo-
slední řadě, jak funguje tzv. bezbariérová 
linka mezi Prostějovem, Olomoucí a Pře-
rovem.                       (jg) 

Publikace zdarma v informačním středisku

Mapa integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje 

Sdružení na Ochranu Vlastníků Auto-
mobilů – SOVA vydalo před časem ve spo-
lupráci s ministerstvem dopravy a minis-
terstvem vnitra brožuru s názvem Koupě 
ojetiny není riziková, pokud znáte tato 
pravidla. Knížečka je nyní v omezeném 
množství zdarma k dispozici v informač-
ním středisku Městského úřadu v Prostě-
jově také občanům města.

Z publikace se zájemci dovědí, jaká 

jsou nejčastější rizika při nákupu staršího 
vozidla – například co je takzvané omla-
zené vozidlo, jak odhalit opravu po těžké 
havárii automobilu, zda není vůz kradený, 
zda na něm nevázne zástava, a s tím spo-
jené riziko zabavení exekutorem. Sou-
částí publikace jsou i konkrétní příběhy 
lidí, kteří přišli zákonným způsobem bez 
jakékoliv náhrady o svůj zakoupený ojetý 
vůz.                                                     (jg) 

Brožura pro zájemce 
o koupi ojetého vozu

V informačním středisku Městského 
úřadu v Prostějově získáte zdarma novou 
publikaci s názvem MĚSTSKÉ CALL 
CENTRUM, kterou vydala soukromá 
společnost nákladem deset tisíc kusů. 

V brožurce najdete telefonní čísla na 
řadu významných městských institu-
cí a zařízení, dále kontakty na komerční 
subjekty (zabývající se např. všeobecnými 
službami, gastronomií a ubytováním, auto-
mobilismem, vybavením domů a domác-
ností, stavebnictvím, volným časem, tele-
komunikacemi apod.) a v neposlední řadě 

také tipy na zajímavé kulturní, společen-
ské a sportovní akce, které se v Prostějově 
aktuálně odehrávají. 

Podle zástupců vydavatelské společnos-
ti Call centrum CZ, s. r. o. bude brožura 
distribuována zdarma i do prostějovských 
domácností. Roční náklad je plánován 
na 40 tisíc kusů, přičemž zhruba jednou 
za čtvrt roku vyjde vždy 10 tisíc kusů. 
Stejné informace jako v brožurce mohou 
lidé získat na bezplatném telefonním čísle 
800 101 191 nebo na webové adrese www.
zadarmo.info.  (jg) 

Tipy na zajímavé akce nabízí i nová 
publikace Městské call centrum 

S více než půlročním časovým odstu-
pem se vracíme k nabídce, kterou jsme 
již několikrát učinili kulturním, spole-
čenským a sportovním organizacím půso-
bícím v našem městě. Ty mají  možnost 
informovat o svých akcích prostřednic-
tvím městského webu. Jde o tzv. „Kalen-
dář akcí“, jehož výběr naleznete na titulní 
stránce internetu města Prostějova. Jsme 
velmi rádi, že naší nabídky již řada sub-
jektů využívá. Návštěvník městských 
webových stránek tak velmi rychle získá 
inspiraci, kam jít třeba za kulturou (aktu-
ální filmová nabídka kina METRO 70, 
kulturního klubu DUHA, městského diva-
dla a dalších), nebo kam za sportem (bas-
ketbalová utkání BK Prostějov, plavání či 
bruslení veřejnosti).

Právě v oblasti sportu však nejsou mož-
nosti Kalendáře akcí ještě ani zdaleka 
vyčerpány. Do nabídky by se mohly dostat 
například i turnaje nebo zajímavá utkání 
žákovských či mládežnických celků. Zcela 
jistě bychom uvítali také informace o hoke-
jových zápasech HK Jestřábi ve víceúčelo-
vé sportovní hale – zimním stadionu. 

Zajímavá sportovní klání se často 
odehrávají v okrajových městských čás-
tech a je škoda, že o nich ostatní občané 
dopředu většinou nevědí. Právě v tomto 
ohledu je role „Kalendáře akcí“ jedno-
značným přínosem.

Znovu proto vyzýváme spolky, dětské 
a mládežnické organizace, kluby sportov-
ního, kulturního i společenského zaměře-
ní, aby jejich představitelé využili šance 
vpisovat své vlastní akce na městský web. 
Zájemci získají přístupové heslo k měst-
skému webu, resp. ke Kalendáři akcí 
a veškerou svou plánovanou činnost sem 
mohou na nadcházející období vepsat. 

Součástí nabídky města sportovním 
organizacím je také zřízení odkazu z měst-
ského webu na internetové stránky jejich 
klubů.

Podrobné instrukce můžete získat na 
oddělení AIS Městského úřadu v Prostějo-
vě, konkrétně u ing. Stanislava Havlíčka 
nebo ing. Květoslava Nejezchleby - tele-
fon 582 329 765, 582 329 766, e-mail: 
stanislav.havlicek@mestopv.cz, kvetoslav.
nejezchleba@mestopv.cz.

Kalendář akcí na městském webu 
a odkazy na sportovní organizace

Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov  

V letošním roce přistoupila společnost 
ASA TS  Prostějov v rámci blokového čiš-
tění města k označování úseků úspornější 
formou. Na komunikace jsou ve smys-
lu zákona o pozemních komunikacích 
umísťovány dopravní značky - IP 25a 
zóna s dopravním omezením. 

Na této značce je vyznačen zákaz stá-
ní s dobou platnosti, tj. na dobu, kdy 

bude probíhat blokové čištění města. Je 
nutné si uvědomit, že zákaz stání platí  
v celém úseku až po značku - konec zóny 
s dopravním omezením. Značkou zákaz 
stání s dodatkovou tabulkou tak nemusí 
být při blokovém čištění města osazena 
každá ulice čištěného bloku zvlášť, ale 
např. pouze příjezdové komunikace do 
zóny. 

V úsecích, kde jsou umísťovány doprav-
ní značky – zóna zákaz stání s dobou plat-
nosti – řidiči svá motorová vozidla často 

ponechávají stát. Proto je vyzýváme, aby 
respektovali zmíněnou značku zóna 
s dopravním omezením, svá vozidla na 
uvedenou dobu přeparkovali a umožni-
li tak pracovníkům společnosti ASA TS 
vyčistit ulice. 

Harmonogram čištění s uvedenými 
ulicemi a datem jejich čištění je k dispo-
zici v Radničních listech, v informačním 
středisku Městského úřadu v Prostějově, 
na webu města a vychází i v místním 
tisku.

Pozor na nové dopravní značení při blokovém čištění
Řidiči je často nerespektují a svá vozidla nepřeparkují 

15. 8. - blok 6 (ulice Fanderlíkova – část, J. B. Pecky, Krapkova, Březinova, Dykova, průchod Starorežná – schody, Bezručovo 
nám., Floriánské nám., Hliníky, parkoviště Pecky, vnitroblok Pecky, Krapkova parkoviště, Fanderlíkova parkoviště, Krapkova 
zálivka, Resslova).

17. 8. - blok 5 (ulice Nerudova, Melantrichova, E. Králíka, Polská, Ruská, Dělnická, Fanderlíkova – část, Obránců míru, kapitána 
O. Jaroše – část, J. Švermy, parkoviště Melantrichova, parkoviště Fanderlíkova).

22. 8. - blok 4 (ulice Svolinského – část, V. Špály, J. Zrzavého, kapitána O. Jaroše – část, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, 
S. Suchardy, parkoviště Svolinského, chodník Špály, Zrzavého, parkoviště kap. O. Jaroše, chodník pasáž Penny, K. H. Kepky, 
parkoviště C. Boudy).

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

29. 8. - blok 33 (ulice Žitná, Borová, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, 
Pod Vinohrádkem, Domamyslice – u kapličky).

31. 8. -  blok 32 (ulice Čechovická, Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahrádkách, Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, 
Kaštanová, nová zástavba Habrová).    

5. 9. - 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).

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

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

14. 9. - blok č. 28 (ulice Krasická od ul. Moravské, Moravská, parkoviště Moravská vnitroblok, vnitroblok Moravská, zástavba 
Metra, Západní, Moravská - plocha u Galy, Západní - parkoviště).

Harmonogram strojního čištění města na první polovinu září 


