
Zřízení prostějovské pobočky stavební fakulty 
VUT mají ve svých rukách studenti 

Od akademického roku 2007/2008 by 
v Prostějově mohla začít fungovat prostě-
jovská pobočka Fakulty stavební Vysoké-
ho  učení  technického  v Brně. Zájemcům 
o čtyřletý  studijní obor  stavební  inženýr-
ství  by  nabízela  plnohodnotné  vzdělání 
na  úrovni  brněnské  fakulty.  Představitelé 
města  a  stavební  fakulty  o  projektu  jed-
nali  již  začátkem  letošního  roku. To,  zda 
se  bude  realizovat,  podmínili  výsledkem 
průzkumu mezi studenty na Prostějovsku, 
Olomoucku a Přerovsku. Obě strany si jím 
chtěly potvrdit zájem budoucích absolven-
tů středních škol o studium v Prostějově. 
„Dotazníky  jsme  zaslali  na  celkem 

sedmnáct škol. Zpětnou vazbu jsme dosta-
li od více než 1 300 studentů, kteří budou 
maturovat  v  letošním  a  příštím  školním 
roce,“  uvedl  ing.  Tomáš  Blumenstein, 

který projekt  spoluinicioval  a  na  základě 
pověření rady jednal společně se starostou 
Janem Tesařem s vedením stavební fakul-
ty brněnského VUT.  
„Prostějovskou  pobočku  VUT  (pokud 

bude zřízena) by při výběru školy upřed-
nostnilo 65 letošních maturantů. Jako dru-
hou možnost ji uvedl zhruba dvojnásobek 
studentů. Přibližně stejný zájem o studium 
v Prostějově projevili  i  současní  studenti 
třetích  ročníků  středních  škol,“  upřesnil 
Blumenstein  s  tím,  že  minimální  počet 
studentů  nutný  pro  zřízení  pobočky  je 
55.  „V  případě  menšího  zájmu  bychom 
nemohli  plán  realizovat,“  potvrdil  děkan 
stavební fakulty VUT v Brně Petr Štěpá-
nek, který zdůraznil, že výuka v Prostějo-
vě by probíhala podle stejných studijních 
programů a na stejné úrovni jako v Brně. 

„Město podpoří realizaci projektu mimo 
jiné tím, že stavební fakultě poskytne pro-
story, v nichž bude prostějovská pobočka 
umístěna,“  uvedl  Jan  Tesař,  který  však 
současně zdůraznil, že podmínkou realiza-
ce projektu je  jeho schválení nově zvole-
ným zastupitelstvem. 
„To, zda prostějovská pobočka stavební 

fakulty VUT  bude  nakonec  opravdu  zří-
zena, se však bude odvíjet od zájmu stu-
dentů,“  připomněl  Blumenstein.  „Všich-
ni  zájemci  o  čtyřletý  bakalářský  studijní 
program  stavební  inženýrství  budou  do 
přihlášek  ke  studiu  v  akademickém  roce 
2007/2008 uvádět, zda jej chtějí studovat 
v Brně nebo v Prostějově. Věřím, že zda-
leka ne všichni budou chtít dát za každou 
cenu  přednost  Brnu,“  zakončil  Blumen-
stein.     Y. Kadlecová

Klub celníků Olomouc 
a  Okresní  hospodářská 
komora v Prostějově při-
pravili  pro  podnikatele 
odborný seminář na téma 
„Zahraniční  obchod  po 
vstupu ČR do EU“, kte-
rý se uskuteční v sobotu 

11. listopadu 2006 od 9.30 do 15.00 hodin 

v restauraci u Tří bříz v Dolní ulici v Pro-
stějově.  Přednášet  o  problematice  bude 
JUDr. Jiří Babiš. Program semináře budu 
zaměřen  na  soukromě-právní  aspekty 
zahraničně  obchodní  činnosti,  rizika  při 
provádění  zahraničně  obchodní  činnosti 
a prostředky jejich eliminace, dovoz zboží 
ze  třetích  zemí  a  vývoz  zboží  do  třetích 
zemí z hlediska uplatňování celních před-

pisů,  uplatňování  obchodně  politických 
opatření,  uplatňování  DPH  a  SPD  při 
dovozu a vývozu zboží.
Vzhledem  k  omezené  kapacitě  sálu  je 

nutné potvrdit účast na Celním úřadu Pro-
stějov nebo v kanceláři OHK v Prostějově 
nejpozději do 3. listopadu 2006. Zde také 
získáte  veškeré  bližší  informace  včetně 
výše vložného.

Zahraniční obchod po vstupu České republiky do unie
Odborný seminář pro podnikatele 

Dotaz: Před měsícem jsem si zakoupil 
nový pánský společenský oblek v ceně cca 
7 000 Kč. Po měsíci jsem si nechal vyčis-
tit kalhoty od obleku v čistírně. Při jejich 
přebírání jsem ale zjistil, že jsou na mno-
ha  místech  flekaté.  Čistírna  toto  uznala  
a nechala je vyčistit znovu. Výsledek byl 
ale stejný – na přední části kalhot zůstaly 
fleky po chemických prostředcích a oblek 
z tohoto důvodu už není nositelný. Čistír-
na  odmítla  uhradit  cenu  obleku. Vyplnili 
jsme reklamační formulář a oni prý oslo-
ví znalce, aby ocenil škodu, která byla na 
kalhotách  způsobena.  Já  však  požaduji 
úhradu celého obleku, abych si mohl poří-
dit  nový,  nepoškozený.  Jaký mám  zvolit 
postup? Děkuji za radu.   Petr Davídek 

Odpověď:  Čistírna  by  měla  uhradit 
celou  cenu  obleku,  neboť  je  odpovědná 
za náhradu škody. Podle § 421 občanské-
ho  zákoníku  totiž  každý,  kdo  od  jiného 
převzal  věc,  jež má  být  předmětem  jeho 
závazku, odpovídá za její poškození, ztrá-

tu  nebo  zničení.  Jedná  se  o  odpovědnost 
objektivní, to znamená, že se nevyžaduje, 
aby čistírna zaviněně způsobila škodu. 
Čistírna  se  může  zbavit  odpovědnosti 

zaplatit vám škodu, jestliže bude prokázá-
no, že by ke škodě došlo i jinak (příčinou 
škody může být vnitřní povaha věci – tedy 
i vada materiálu). 
V  případě,  že  se  čistírna  odpovědnos-

ti  za  způsobenou  škodu  nezprostí,  měla 
by  vám  nahradit  skutečnou  škodu,  která 
vznikla, přičemž by měla vycházet z ceny 
věci v době poškození. Vzhledem k tomu, 
že oblek byl prodán jako celek a nelze jej 
koupit jednotlivě (zvlášť kalhoty a sako), 
je  čistírna  povinna  nahradit  cenu  celého 
obleku.  Pokud  sama  není  schopna  určit 
cenu, může oslovit znalce z oboru o vyčís-
lení  škody.  Nebudete-li  s  vyčíslením 
náhrady škody souhlasit, nezbude vám nic 
jiného, než se obrátit na soud. 

Petra Vaňková, 
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

www.spotrebitele.info

Odbor životního prostředí 
Městského úřadu v Prostějově 
  
   V uplynulých letech byla  hejna holu-

bů  spojena  s  životem  na  vesnici,  kde  se 
jejich chovem zabývalo mnoho lidí. Dnes 
je  jejich  chov  vzácnější  a  holubi  začali 
osídlovat  města,  kde  nacházejí  vhodné 
podmínky  k  obživě  i  hnízdění.  Násled-
kem toho se však často přemnožují, a tím 
dochází ke   značným škodám na domov-
ním fondu i na lidském zdraví. 

Snížení počtu městských holubů naráží 
na jejich reprodukční schopnosti 
Snahy  tlumit  početnost  holubů  často 

naráží  na  odpor  části  veřejnosti.  Vzhle-
dem ke skutečnosti, že  žádná ze známých 
a běžně použitelných metod není schopna 
tento  druh  z  městského  prostředí  zcela 
eliminovat  či  výrazně  tlumit,  je  vyhu-
bení  městských  holubů  nemožné,  neboť 
dle  odborné  literatury  jeden  hnízdící  pár 
odchová ročně zhruba tři až šest mláďat.   

Pochoutkou holubů je vápno z malty
Většina  městských  holubů  odlétá 

denně  po  rozednění  do  blízkého  oko-
lí města,  aby  se na  skládkách  a    polích 
nasytila.  Potrava  holubů  se  liší  v  prů-
běhu roku. Hlavní složkou jsou semena 
obilovin, luštěnin a směsek v době jejich 
setí  a  sklizně.  Dále  též  různé  odpadky, 
zbytky lidské potravy a hmyz.     Holubi 
potřebují  také tzv. grit, což jsou drobné 
kaménky, které jim pomáhají ve svalnaté 
části žaludku potravu rozmělňovat.  
To  jsou  také  hlavní  důvody  škod 

na  budovách  ve  městě,  zvláště  těch 
historických.  Holubi  vyzobávají  váp-
no  z  malty  spojující  střešní  krytinu 
a  z  omítek.      Narušují  měkký  staveb-

ní  kámen  (pískovec  a  opuka)  -  běžný 
materiál četných historických památek.

 

Jeden holub ročně vyprodukuje  
až 2,5 kilogramu trusu

Působí  na  něj  jednak  mechanicky 
(drápky  a  vyklováváním),  ale  přede-
vším  chemicky.  Silně  kyselá  reakce 
deštěm rozmývaného trusu rychle roz-
rušuje  příslušný  materiál  a  umožňuje 
jeho  další  následnou  destrukci  zvět-
ráváním  apod.  Dále  narušují  krovy, 
nátěry říms a další plochy a materiály, 
na  kterých  ulpí  jejich  trus.  Postižené 
bývají  také  chodníky  a  komunikace. 
Vždyť  průměrná roční produkce trusu 
jednoho  holuba  dosahuje  až  2,5  kilo-
gramů. 

Městští holubi mohou na lidi přenést 
nebezpečná onemocnění 

Městské  populace  holubů mohou  být 
též  významným  zdrojem    onemocnění 
přenosných    na  člověka.  Z  těch  nebez-
pečných  to  je  ornitóza,  ptačí  tuberku-
lóza,  klíšťová  encefalitida,  salmonela, 
toxoplasmóza  a  dále  různé druhy prvo-
ků, roztočů a alergenů. 
Město Prostějov se snaží tuto problema-

tiku řešit. Při výběrovém řízení bylo oslo-
veno  několik  subjektů,  které  se  zabývají 
odchytem zdivočelých holubů. V součas-
né  době  spolupracuje  s  firmou DUNO  s. 
r. o., která v centru města na dvou místech 
provádí  odchyt  holubů.  Po  vyhodnocení 
této akce budou následovat další opatření, 
případně  vytipování  dalších  objektů  pro 
umístění odchytových zařízení. 

K problematice holubů v Prostějově 

Poradna spotřebitelů
Kdo zaplatí škody na oděvech 

způsobené čistírnou 

Výstava potrvá do 

27. listopadu 2006

Pokud to znáte aspoň trochu ve Starém 
Smokovci,  tak  si  jistě  pamatujete,  že  na 
„električku“  na  Hrebienok  se  šlo  kolem 
zatravněného svahu. To je ale už minulost. 
Teď se jde kolem památníku, který je věno-
ván živelné katastrofě,  která  v listopadu 

2004 postihla  Vysoké Tatry. Na žulových 
blocích  jsou  mimo  jiné  vytesána  jména 
měst,  která  Vysokým  Tatrám  pomohla. 
Nechybí mezi nimi ani město Prostějov. Je 
to příjemné setkání s naším městem stov-
ky kilometrů od domova.    (MQ)

Příjemné setkání s Prostějovem 
cestou na Hrebienok 
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Tok  říčky  Romže  monitoruje  v  obci 
Stražisko  na  Prostějovsku  nedávno  nain-
stalovaná  speciální  stanice,  která  auto-
maticky  vyhlašuje  posíláním  SMS  zpráv 
členům  povodňové  komise  stav  hladiny 
vody,  případně  jednotlivé  stupně  povod-
ňové aktivity. Stanici včetně akumulátoru 
zakoupila za zhruba 60 tisíc korun prostě-
jovská radnice. „V tuto chvíli je nastavena 
frekvence zpráv po jedné hodině. Součas-
ně může být informováno prostřednictvím 
textové zprávy až 30 osob,“ popsal zaříze-
ní Vincent Jakubský z oddělení krizového 
řízení prostějovského městského úřadu. 
Stav  hladiny  Romže  může  díky  nové 

stanici sledovat i veřejnost. Ta má přístup 
po  zadání  hesla  „Stražisko“  (do  rubriky 
heslo i uživatel) na webové adrese:
https://stanice.fiedler-magr.cz/index2.php.  

Stanice  je majetkem města Prostějova, 
se  souhlasem  Českého  hydrometeorolo-
gického  ústavu  –  pobočky  Brno  je  pro-
vozována na jeho serveru. „Do budoucna 
bychom  rádi  rozšířili  počet  těchto moni-
torovacích  stanic  i  na  další  toky  našeho 
správního obvodu. Také zvažujeme zříze-
ní  odkazu  na  uvedenou  webovou  adresu 
přímo z internetové stránky města Prostě-
jova,“ doplnil Jakubský.    (jg)

Stav hladiny říčky Romže ve Stražisku 
můžete sledovat i na internetu 

Měřicí stanice je umístěná ve zděném objektu nedaleko mostu mezi obce-
mi Ptenský Dvorek a Stražisko.  Foto: archiv

Holubi vyzobávají vápno z malty spojující střešní krytinu a z omítek.
  Foto: Y. Kadlecová


