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O  stručnou  odpověď na  tuto  otázku 
jsme  požádali místostarostu Bc. Aloise 
Mačáka,  který  je  současně  předsedou 
dozorčí  rady  Domovní  správy  Prostě-
jov, s. r. o.

Dne 31. března 2006 vstoupila v účin-
nost novela občanského zákoníku, která 
přináší důležité změny do práv a povin-
ností nájemníků. Citovaná novela umož-
ňuje, aby pronajímatel mohl vypovědět 
nájem bytu, aniž by potřeboval přivolení 
soudu k výpovědi za předpokladu, že má 
k výpovědi kvalifikovaný důvod stano-

vený v  zákoně.  Výpovědní důvody  dle �
§ 711 občanského zákoníku se přitom 
nemění!

Zákon  stanoví,  jaké  náležitosti musí 
obsahovat  písemná  výpověď  doručená 
nájemníkovi:

- výpověď musí být jedině písemná 
a musí být doručena nájemci,

- musí v ní být uveden důvod výpovědi,
- výpovědní lhůta,
- ve výpovědi musí být jednoznačně 

specifikováno, zda nájemci přísluší prá-
vo na bytovou náhradu, a pokud nájemci 
přísluší bytová náhrada, musí výpověď 
obsahovat i závazek pronajímatele zajistit 
nájemci odpovídající bytovou náhradu,

- poučení nájemce o možnosti podat do 
60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpo-
vědi.

Město Prostějov má v současnosti ve 
vlastnictví 1 703 bytů. Již několik roků 
provádíme  kontroly nájemníků bydlících 
v městských bytech, a to i v souvislos-
ti s vlastnictvím nemovitostí nebo druž-
stevních bytů. Těmito kontrolami chceme 
především zamezit hrubému porušování 
dobrých mravů nebo případným spekula-
cím s městskými byty.

Na základě prováděných kontrol a zjiš-
tění skutečného stavu jsme neprodleně 
podávali u Okresního soudu v Prostějově 
soudní žaloby a využíváme možnosti dané 
novelou občanského zákoníku.

Kontroly, které provádíme, jsou v sou-
ladu s právními předpisy  a budou pro-
bíhat i nadále. Závěrem chci opět zdů-
raznit, že slušných nájemníků si velmi 
vážíme. Na druhou stranu u těch nájem-
níků, kteří si neplní svoje povinnosti, 
nekompromisně uplatňujeme výkon 
vlastnických práv. 

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti 
uvedené problematiky je možné se na mě 
obrátit osobně nebo písemně. Požádám 
však o uvedení kontaktní adresy z důvodu 
další komunikace.

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

„Slušných nájemníků si velmi vážíme. Na druhou 

stranu u těch nájemníků, kteří si neplní svoje povin-

nosti, nekompromisně uplatňujeme výkon vlastnic-

kých práv.“

Vedle nemocnice by měl 
vyrůst multifunkční areál

Město jeho výstavbu podpořilo pouze formálně 

Pokud jste se jako spotřebitelé dostali do 
situace, o které nevíte, jak ji řešit, případ-
ně váháte, na co máte právo, můžete nalézt 
pomoc na internetovém serveru Sdružení 
obrany spotřebitelů ČR www.spotrebitele.
info, kde je i spotřebitelská poradna. Pokud 
do ní zadáte dotaz, poradce vám na něj do 
deseti dnů odpoví. Zdarma jsou i osobní 
poradny, které sdružení provozuje po celé 
republice. Placená je pouze poradenská 
linka po telefonu (900 08 08 08), která je 
v provozu od pondělí do pátku od 8 do 17 
hodin. 

Svůj dotaz můžete zaslat i písemně na 
adresu: Sdružení obrany spotřebitelů ČR, 
Rytířská 10, 110 00 Praha 1. Odpovědi na 
nejčastější nebo nejzajímavější dotazy uve-
řejníme na stránkách Radničních listů. 
Dotaz: Koupila  jsem  si MP3 přehrá-

vač přes internet, ale moc mi nevyhovu-
je  a  ani  kvalita  nahrávek  není  taková, 
jakou jsem čekala. Mohu jej vrátit?
Odpovídá Petra Vaňková ze Sdružení 

obrany  spotřebitelů: Vzhledem k tomu, 
že jste přehrávač zakoupila od interneto-

vého prodejce, máte právo do 14 dnů od 
převzetí věci od kupní smlouvy odstoupit 
a požadovat zpět své peníze, a to bez udání 
důvodu. Aby odstoupení prodávající uznal, 
je důležité do 14 dnů doručit na jeho adresu 
dopis s odstoupením od smlouvy. 

Tuto problematiku upravuje § 53 občan-
ského zákoníku, který také ukládá pro-
dávajícímu povinnost písemně upozornit 
spotřebitele na možnost odstoupení. Pokud 
to opomene, prodlužuje se lhůta na odstou-
pení až na tři měsíce. 

Může se také stát, že prodávající požadu-
je po spotřebiteli poplatek za odstoupení od 
smlouvy. Jeho vyžadování však není opráv-
něné a mohlo by se považovat za bezdů-
vodné obohacení ze strany prodávajícího. 

V případě, že se na přehrávači objeví 
vada později, je možné uplatnit reklamaci 
běžným způsobem, tedy zaslat věc prodá-
vajícímu, který má na vyřízení reklamace 
30 dnů. Pokud bude vada odstranitelná, 
máte právo na opravu. Bude-li vada neod-
stranitelná, můžete žádat výměnu věci nebo 
vrácení peněz. 

Poradna Sdružení obrany spotřebitelů 

Nákup přes internet můžete 
vrátit bez udání důvodu

Výpověď nájmu bytu bez přivolení soudu 

Město má v současné době ve vlastnictví 1 703 bytů.  Ilustrační foto: Y. Kadlecová 

Obyvatelé  bytového  domu  v  Marti-
nákově  ulici  v  Prostějově  se  rozhodli, 
že nebudou čekat, zda se někdo z nich 
nestane obětí bytových  zlodějů  či pod-
vodníků a budou se před nimi preven-
tivně chránit. Po inspiraci u slovenských 
sousedů chtějí jako  první v kraji zavést 

do praxe projekt „Bezpečné bydlení“. 
Všech osm vstupů do panelového domu 

v Martinákově ulici budou střežit kame-
ry. Nájemníci a vlastníci necelé stovky 
bytů se jimi chtějí chránit před zloději, 
podvodníky a výtržníky. „Kamery budou 
nepřetržitě nebo při pohybu snímat veš-

keré dění u všech vchodů. Snímaný obraz 
bude zaznamenávat digitální videorekor-
dér. Záznam budeme archivovat a v přípa-
dě potřeby jej předáme orgánům činným 
v trestním řízení,“ uvedl místopředseda 
Společenství vlastníků bytových jednotek 
v Martinákově ulici Zdenek Mlčoch. 

Vybudování kamerového systému 
s digitálním záznamem obrazu přijde na 
zhruba 190 tisíc korun. Ojedinělému pro-
jektu dali na svém posledním zasedání �
13. června zelenou i prostějovští zastupite-
lé, kteří  jeho realizaci podpořili pětapade-
sátitisícovou veřejnou finanční podporou. 
„Jde o modelový projekt. Obyvatelům 
ostatních bytových domů názorně ukáže, 
jak mohou sami zvýšit vlastní bezpeč-
nost,“ objasnil důvod podpory starosta 
ing. Jan Tesař.  

„Více než polovinu ze 166 obyvatel 
domu tvoří důchodci. Ti jsou často cílem 
nejen bytových zlodějů, ale i nejrůznějších 
podvodníků, kteří spoléhají na jejich důvě-
řivost a bezmocnost,“ připomněl smutnou 
skutečnost zastupitel a předseda Společen-
ství vlastníků  JUDr. Jiří Pudil. „I z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli projekt „Bezpeč-
né bydlení“ realizovat,“ objasnil. 

Bezpečnost seniorů ve městě chce zvý-
šit i prostějovská radnice. Starší lidé si 
také letos mohou nechat zdarma namon-
tovat na dveře bezpečnostní řetízky. „Na 
jejich nákup a instalaci radní schvá-
lili pro letošní rok deset tisíc korun,“ 
upřesnil Tesař s tím, že loni této mož-
nosti využilo 169 lidí důchodového věku.�
    Projekt „Bezpečné bydlení“ se zrodil na 
Slovensku, kde úspěšně funguje od roku 
1999. Zapojilo se do něj i jedno z největ-
ších bratislavských sídlišť Petržalka. Díky 
„Bezpečnému bydlení“ se v něm kriminalita 
snížila zhruba na polovinu.  Y. Kadlecová 

Vstupy do panelového domu v Martinákově 
ulici budou střežit kamery 

Ojedinělý projekt chtějí jeho obyvatelé zavést jako první v kraji 

Bdělé oko kamery zaznamená každý pohyb u vstupních dveří domu v Mar-
tinákově ulice.  Foto: Y. Kadlecová 

Dnem 1. června 2006 začala infor-
mační kancelář FTL sloužit cestující 
veřejnosti v nových prostorách odba-
vovací haly na hlavním nádraží Čes-
kých drah. Vchod do informační kan-
celáře je přes prodejnu PONT, která je 
umístěna vpravo při vstupu do odba-
vovací haly.

Provozní doba informační kancelá-
ře je v pracovní dny od 7.00 do 16.00 
hodin. Telefonní spojení zůstává beze 
změny -  582 333 181.

Společnost FTL zabezpečuje pro město 
Prostějov městskou hromadnou dopravu, 
pro obyvatele regionu pak část příměst-
ské dopravy.     (jg), Foto: Y. Kadlecová

Informační kancelář FTL je nově
v hale hlavního vlakového nádraží

Nepřehlédněte

Na aktuální téma

Balneoterapie,  lékařské  ordinace, 
bazény  s  vířivkami  a  saunou,  sportov-
ní  centrum,  salony  krásy,    restaurace, 
vinárna  a  hotel  s  kongresovým  sálem 
pro  dvě  stě  osob.  To  vše  by  mělo  být 
součástí  rozsáhlého  multifunkčního 
areálu pro sport, zdraví, relaxaci a kon-
gresovou  turistiku.  Ten  by  měl  vyrůst 
na ploše o rozloze 1,5 hektaru za pros-
tějovskou nemocnicí vedle plánovaného 
městského parku. Za investičním zámě-
rem  za  několik  stovek  milionů  korun 
stojí  skupina  prostějovských  podni-
katelů.  Jejich  projekt  nepřímo,  tedy 
formálně,  podpořili  na  svém  zasedání  
13. června  prostějovští zastupitelé. 

„Jde pouze o formální podporu projektu. 
Písemně vyjádříme, že v Prostějově vzni-
ká aktivita, která podpoří zdejší turistický 
ruch,“ uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil 
Uchytil. „Investoři jejím prostřednictvím 
získají nezbytný předpoklad pro jednání 
o přidělení možných dotací na výstavbu 
z fondů Evropské unie,“ objasnil smyl této 
formy podpory vyjádřené Zastupitelstvem 
města Prostějova Uchytil. 

Současně důrazně popřel, že by se zástup-
ci města s investory dohodli na jakékoliv 
finanční podpoře projektu. „Informace zve-
řejněné v této souvislosti v Prostějovském 
dnu ze 14. června jsou zcela zavádějící. Na 
žádném jednání nepadlo rozhodnutí o tom, 

že město investorům pomůže částkou ve 
výši devíti milionů korun, kterou zastupi-
telé odsouhlasí nejdříve v září. To by navíc 
bylo předjímání rozhodnutí zastupitelů, což, 
jak všichni vědí, ani není možné. Stejně tak 
jsem neuvedl, že jsme s investory o této 
variantě mluvili a že jim pozdější dodání 
peněz nevadí. Navíc poskytnutí devítimili-
onové dotace by bylo v rozporu se směrnicí 
Evropské unie o poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory právnickým subjektům, a tudíž 
ani ze zákona není možné,“ důrazně popřel 
informace zveřejněné v regionálním deníku 
Uchytil. 

Multifunkční areál by měl přispět 
k oživení turistického ruchu a zvýšení 
návštěvnosti Prostějova.  Podle Uchyti-
la nebude v žádném případě konkurovat 
budovanému městskému oddechovému 
a sportovnímu centru. „To bude sloužit 
pro odpočinek a celodenní pobyt  zejména 
Prostějovanů. Naproti tomu multifunkční 
areál bude nabízet své služby vycházející 
ze současného trendu péče o vzhled a zdra-
ví návštěvníkům z celé České republiky 
i ze zahraničí,“ objasnil místostarosta.  

Podle hlavního architekta areálu Petra 
Gottwalda by v  něm mělo najít pracovní 
příležitost zhruba 60 lidí.  „Jeho výstavba 
by mohla být dokončena do dvou let od 
zahájení výstavby,“  upřesnil Gottwald. 

� Y. Kadlecová

Kontaktní centrum Želva, zabývající 
se drogovou problematikou, si připomene 
23. června od 19 hodin v clubu Apollo 13 
pětiletou působnost v Prostějově. Vstup pro 
všechny zájemce je zdarma.
Program akce:��
-  Hana  Kubešová se svou netradiční 

módní show (návrhářka kostýmů pro diva-

dla Husa na Provázku, Fidlovačka, Zlín aj.) 
s houslovým doprovodem Soni Zachové,
-  performance  show Anity  S.  (FAVU 

Brno),
- kapela Moles (Malé Hradisko),
- Midi Lidi  (alternativní kapelka z Br-

na),
- Dj Yak a Dj Fiju (Brno, Prostějov).

Kontaktní centrum Želva působí v býva-
lém domě služeb ve Vrahovické ulici č. 83. 
Již pátým rokem zda poskytuje své služby 
uživatelům nealkoholových drog a jejich 
blízkým. Mezi aktivity centra patří zejména 
primární prevence, kontaktní a poradenský 
program, terénní program a probačně-tera-
peutický program. 

Kontaktní centrum Želva si výročí připomene v clubu Apollo


