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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2006

V pátek 2. června a v sobotu 3. červ-
na proběhnou  na území celé republiky 
volby  do  Poslanecké  sněmovny  Parla-
mentu  České  republiky. Voliči mohou 
požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, Městský úřad Prostějov a ve 
dnech voleb přímo okrskovou volební 
komisi o to, aby mohli hlasovat mimo 
určenou volební místnost.  

V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Při hlasování postu-

pují členové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování. 
Hlasovat mimo volební místnost může 

volič  pouze  v  územním  obvodu  svého 
volebního okrsku. 

Hlasování mimo volební místnost je 
možné nahlásit u těchto zaměstnanců 
Městského úřadu Prostějov :

Vysloužilová  Olga – tel. 582 329 129
Javůrková Marie – tel. 582 329 144
Veverková Alena – tel. 582 329 778
Páleníková Svatava – tel. 582 329 706

Hlasování mimo volební místnost 

Až do 3. června 2006 mohou občané 
v souvislosti s výkonem volebního práva 
požádat  o vydání občanského průkazu 
(OP)  bez    strojově  čitelných  údajů  ve 
lhůtě   kratší než 30 dnů.  Tyto OP jsou 
platné po dobu jednoho roku ode dne 
jejich vydání.  K vydání OP  bez strojově 
čitelných údajů je občan povinen před-
ložit: vyplněnou žádost, dvě fotografie, 

starý občanský průkaz nebo potvrzení 
o OP (poškození, odcizení, ztráta). 

Tato možnost se vztahuje na občany, 
kteří mají neplatný občanský průkaz. 
Žádost si mohou podat jen v případě,  že si 
před tímto datem již nepožádali o vyho-
tovení  OP  se  strojově  čitelnými  údaji.                                                  
� (Pokračování na straně 3) 

Vydávání občanských průkazů 
v souvislosti s volbami

O stručnou  odpověď na  tuto  otázku 
jsme  požádali místostarostu Bc. Aloise 
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný 
za odbor komunálních služeb.

Slovo odpad se stává poslední dobou 
stále aktuálnějším. Přibývá dotazů, ale 
i stížností od občanů našeho města na toto 
téma. Využiji proto této možnosti a dovo-
lím si na některé dotazy odpovědět.

V loňském roce vyprodukovali občané 
města Prostějova  8 623 tun směsného 
komunálního odpadu. Jedná se o odpad, 
který lidé odkládají do svých sběrných 
nádob  - popelnic. Další odpad zavezli 
do sběrného dvora U svaté Anny, který je 
zdarma k dispozici denně mimo pondě-
lí a neděli. V loňském roce zde skončilo �
2 281 tun odpadu. 

Odpad, který občané města vytřídili, 
vážil 936 tun. Nekončí, jak se mnozí lidé 
domnívají, na skládkách, ale ve třídírnách 
odpadů. Důležité je vědět, že tento vytří-
děný odpad se na konci roku nezapočítává 
jako jediná položka do odpadu, ze které-
ho se počítá poplatek za jeho likvidaci. 
To znamená, čím víc občané vytřídí, tím 
menší bude tento poplatek. 

V loňském roce stála likvidace odpadů 
město Prostějov 38 milionů korun. Obča-
né z této částky prostřednictvím poplatků 
uhradili 18,5 milionů korun.

Mnoho dotazů se týká sběrných nádob. 
V roce 1997 byly sběrné nádoby  převe-
deny do majetku občanů a v dnešní době 

většinou dosluhují. Někteří lidé však příliš 
nedbají na to, že příslušná městská vyhláš-
ka ukládá majitelům nemovitostí, aby měli 
dostatečný počet sběrných nádob.  Před 
domy se proto někdy množí pytle a různé 
krabice s odpadem.  Zaměstnanci svozo-
vé firmy, kteří vyprazdňují sběrné nádo-
by, však nejsou povinni uklízet vysypané 
pytle a odložený objemný odpad. Svozové 

místo má majitel nemovitosti udržovat 
v čistotě a ve stavu způsobilém k mani-
pulaci.  

S odloženým odpadem se město potýká 
také u svozových míst na sídlištích i u tak-
zvaných hnízd na tříděný odpad, kterých je 
v Prostějově 115. Denně jezdí pracovníci 
svozové firmy a uklízí kolem nich tuny 
odloženého odpadu. Proč raději nevy-
užívat již zmíněný sběrný dvůr U svaté 
Anny? 

V místních částech města  se  loni 
i letos pořádal mobilní sběr nebezpečného 
a objemného odpadu. Jeho likvidace stá-
la město v loňském roce zhruba 170 tisíc 
korun. Dvakrát ročně  organizuje město 
jarní a podzimní úklid, při kterém jsou 
v ulicích města rozmístěny velkoobjemo-
vé kontejnery. V loňském roce město při-
šel na zhruba 350 tisíc korun. 

Jsem si vědom toho, že některé dota-
zy na tuto aktuální problematiku zůstaly 
nezodpovězeny. Proto se, prosím, obraťte, 
ať již osobně nebo písemně, na mě nebo 
na odbor komunálních služeb.

Ptáte se na:

Problematiku odpadů a jejich likvidaci

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

V  loňském  roce  stála  likvidace  odpadů  město 

Prostějov 38 milionů korun. Občané z této část-

ky prostřednictvím poplatků uhradili 18,5 milionů 

korun.

Pomocí  městského  kamerového  sys-
tému odhalí prostějovští strážníci ročně 
zhruba 300 přestupků a deset trestných 
činů. Radní  proto  rozhodli,  že  jej měs-
to rozšíří o další dvě kamery. Ty budou 

nepřetržitě  monitorovat  okolí  zimního 
stadionu  a  kruhové  křižovatky  za  ulicí 
J. Lady. Na obou místech budou sloužit  
jako prevence proti   vandalismu, výtrž-
nostem a vykrádání aut.  

Pořízení dalších dvou monitorovacích 
kamer přijde město na 840 tisíc korun. 
Radní jejich nákup schválili i přesto, že 

město nezískalo letos na rozšíření měst-
ského kamerového systému státní dotaci. 
„Z výsledků loňského rozsáhlého socio-
logického průzkumu vyplynulo, že celá  
polovina Prostějovanů hodnotí stav veřej-

ného pořádku a kriminality ve městě jako 
dobrý nebo velmi dobrý,“ uvedl starosta 
ing. Jan Tesař.  „Svůj podíl na tom zcela 
jistě má i městský kamerový systém, který 
v současnosti střeží patnáct lokalit v cent-
ru města i v jeho okrajových částech. Při 
rozhodování o jeho rozšíření jsme vychá-
zeli i z přání Prostějovanů. Ti instalaci dal-

ších kamer při průzkumu uváděli jako jed-
no z hlavních opatření vedoucí ke zlepšení 
bezpečnosti ve městě,“ objasnil Tesař.  

Podle ředitele městské policie Bc. Jana 
Nagyho odhalují strážníci pomocí kamer 
především přestupky v dopravě a proti 
veřejnému pořádku. „Již několikrát jsme 
jimi zachytili přímo při činu také vandaly 
a sprejery. Ty se budeme snažit odhalovat 
také prostřednictvím mobilní kamery, na 
jejíž nákup jsme získali půlmilionovou 
dotaci z ministerstva vnitra. Zbývajících 
60 tisíc korun doplatí město,“ upřes-
nil Nagy s tím, že mobilní kamera bude 
dohlížet mimo jiné i na chování výtržníků 
na problémových sportovních utkáních.

Území Prostějova monitoruje v sou-
časné době 16 kamer na 15 stanovištích. 
Jejich pořízení přišlo na 7,5 milionu korun, 
z nichž  necelou polovinu pokryly dotace 
z ministerstva vnitra. První kamera byla 
umístěna v listopadu 2000 na budovu rad-
nice na náměstí T. G. Masaryka.  Obě nové 
by měly být nainstalovány na podzim. 

� Y. Kadlecová

Na dění v okolí zimního stadionu a rondelu 
u nemocnice budou dohlížet kamery

Starosta města ing. Jan Tesař: 
Při  rozhodování  o  rozšíření  městského  kamero-
vého systému sehrály důležitou roli podněty Pro-
stějovanů.

!
Řidiči parkují v centru Prostějova se již 

nebudou muset vyhýbat dírám a kalužím. 
Vzhled  největší  parkovací  plochy  ve 
středu  města  zcela  změnila  rozsáhlá 
rekonstrukce. Štěrkové podloží s vyježdě-
nými děrami nahradila zámková dlažba, 
kterou od silnice dělí souvislý pás zeleně. 
Nové  parkoviště  pro  113  aut  bylo  slav-
nostně otevřeno v úterý 16. května.

Rekonstrukce parkoviště u hradeb při-
šla město na zhruba deset milionů korun 
a s ohledem na omezený počet parkovacích 
míst v centru města byla rozdělena do dvou 
etap. „Během necelého půl roku, včetně  

zimní přestávky, bylo kompletně vyměněno 
podloží a plochu necelých tří tisíc metrů čtve-
rečních pokryla zámková dlažba,“ uvedl ing. 
Petr Brückner z odboru výstavby městského 
úřadu. „Součástí rekonstrukce byly i terénní 
úpravy, výsadba zeleně a vybudování veřej-
ného osvětlení,“ připomněl starosta ing. Jan 
Tesař s tím, že na parkovišti jsou nově instalo-
vány i bezpečnostní stojany na kola.  

Dodavatelem stavby byla společnost Sil-
nice Brno. „S průběhem výstavby i výsled-
nou podobou jsme velmi spokojeni,“ konsta-
toval místostarosta Miroslav Pišťák. 

V Prostějově je v současné době 380 

placených parkovacích míst. Většina z nich 
je vybavena parkovacími automaty, pouze 
na parkovišti v Kostelní ulici v takzvaných 
židovských uličkách vybírá poplatky pra-
covník .A. S. A. TS. Největší kapacitu má 
parkoviště ve Školní ulici u hradeb, kde je 
nyní 113 parkovacích míst, z toho jedenáct 
pro vozíčkáře.  Nejméně vozů – pouhé tři 
desítky – zaparkují řidiči ve stejné ulici u ki-
na Metro 70. Poplatky za parkování odvádí 
současný provozovatel parkovišť, kterým je 
společnost .A.S.A. TS, na účet města. V loň-
ském roce tak navýšila příjmy města o více 
než 1 700 tisíc korun.  Y. Kadlecová 

Parkoviště u hradeb změnila rozsáhlá rekonstrukce 
Řidičům je zde k dispozici více než stovka parkovacích míst

Rekonstruované parkoviště u hradeb bylo slavnostně otevřeno v úterý 16. května. Jeho součástí je mimo jiné 
i nově vysazená zeleň, veřejné osvětlení a bezpečnostní stojany na kola.  Foto: Y. Kadlecová 

Ve dnech 26. a 27. května se v Prostějo-
vě uskuteční již potřetí Bambiriáda. Hlav-
ním pořadatelem této akce, která letos pro-
běhne na velodromu Za Kosteleckou ulicí, 
je Sportcentrum – DDM. 

Bambiriáda je prezentací činnosti občan-

ských sdružení dětí a mládeže, sdružení 
pro děti a mládež a středisek volného 
času, která probíhá souběžně v celé řadě 
měst naší republiky. Děti se na ní mohou 
formou her a soutěží seznámit s náplní 
činnosti jednotlivých sdružení a v přípa-
dě zájmu se do těch, které je zaujmou, 
přihlásit. Na pódiu se předvedou taneční, 
hudební a divadelní soubory, na panelech 
a v informačním centru budou prezento-
vány nabídky na letní tábory a podobně. 
Organizátoři na tuto zajímavou akci srdeč-

ně zvou nejen děti, ale také jejich rodiče. 
Ti jejím prostřednictvím získají představu 
o tom, jak by jejich potomci mohli aktivně 
trávit svůj volný čas.                           

Letošní Bambiriáda (Atlantida) by měla 
vycházet z antických idejí, a tudíž být růz-
norodá, hravá, s vyrovnanými nabídkami 
pro tělo i ducha. Proto by se měl ve dva-
ceti sedmi městech na jeden až čtyři dny 
vynořit z vln zapomnění Báječný dětský 
svět. Na ten se mohou těšit i účastníci 
Bambiriády v Prostějově. 

Na velodromu se vynoří Báječný dětský svět 
Na Bambiriádě získají rodiče přehled o možnostech trávení volného času dětí


