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Bc. Jan Nagy, 
ředitel Městské policie Prostějov 

V letošním roce přistoupila společnost 
.A.S.A. TS  Prostějov  v  rámci  blokové-
ho  čištění  města  k  označování  úseků 
úspornější formou. Na komunikace jsou 
ve smyslu zákona o pozemních komuni-
kacích umísťovány dopravní značky - IP 
25a zóna s dopravním omezením. Na této 

značce je vyznačen zákaz stání s dobou 
platnosti, tj. na dobu, kdy bude probíhat 
blokové čištění města (viz. foto). 
Některé čištěné ulice jsou však nadá-

le  označovány  přenosnými  dopravními 
značkami  zákaz  státní  s  dodatkovou 
tabulkou platnosti. 
V  úsecích,  kde  jsou  umísťovány 

dopravní  značky  -  zóna  zákaz  stání  
s dobou platnosti, řidiči často svá moto-

rová  vozidla  ponechávají.  Je  nutné  si 
uvědomit,  že  zákaz  stání  platí  v  celém 
úseku  až  po  značku  -  konec  zóny 
s dopravním omezením - viz foto. Proto 
upozorňujeme řidiče, aby v zájmu čisto-
ty města svá vozidla na dobu uvedenou 
na  značkách  přeparkovali  a  umožnili 
tak společnosti .A.S.A. TS vyčistit ulice 
města. V opačném případě musejí počí-
tat se sankcemi.

Důležité upozornění pro řidiče v souvislosti 
se strojním čištěním města 

  Foto: Y. Kadlecová 

Dům: Okružní ul. č. 129
- popisné číslo: 1449
- parcelní číslo: 2686/10, k.ú. Prostějov
- rok výstavby domu: 1978

Neobsazený byt:  č. 10
- velikost: 1+1, plocha bytu 32,45 m2

- kategorie: 1

Nutné opravy:
•  výměna bytového jádra za zděné (např. 
YTONG), vč. zařizovacích předmětů, 
WC a přepážky do kuchyně

• dodání nové kuchyňské linky
• dodání nového plyn. sporáku
•  oprava  elektroinstalace bytu,  výměna 
byt. rozvodnice, proudový chránič pro 
koupelnu, vč. dodání revizní zprávy

•  oprava  oken  (připasování,  těsnění, 
oprava,  popř.  výměna  kování),  nátěr 
oken

• oprava spížních skříní, nátěr
•  nátěr  dveří,  radiátorů,  vymalování 
bytu

• výměna PVC v kuchyni a předsíni
• připojení elektroměru
         
Na výměnu bytového jádra zajistit řád-

né ohlášení stavebních úprav u Stavebního 
úřadu v Prostějově, popř. vč.  jednoduché 
dokumentace.

Náklady: 
•  odhad nákladů na výše uvedené opra-
vy: 160 tis. Kč      

Dům: Přikrylovo nám. č. 2
popisné číslo: 244
- parcelní číslo: 320, k. ú. Prostějov
- rok výstavby domu: 1875

Neobsazený byt:  č. 7
- velikost: 1+1, plocha bytu 53,45 m2

- kategorie: 1

Nutné opravy:
•  oprava  koupelny  (výměna  zařizova-
cích předmětů - vana, umývadlo, WC, 
baterie),  rozvody SV a TÚV, odpady, 
obklady a dlažby 

• dodání nové kuchyňské linky, 
• výměna sporáku MORA 813 
•  oprava, popř. výměna elektroinstalace 
bytu,  výměna  byt.  rozvodnice,  prou-
dový chránič pro koupelnu, vč. dodání 
revizní zprávy

•  výměna MORA 370 za Quadrigu Q8-
80-GF

•  oprava  oken  (připasování,  těsnění, 
oprava, popř. výměna kování) 

• oprava omítek 
•  výměna vstupních dveří, oprava vnitř-
ních dveří, kování

• nátěr dveří, oken,  vymalování bytu
• oprava, popř. výměna PVC v  kuchyni

Náklady: 
•  odhad nákladů na výše uvedené opra-
vy: 145 tis. Kč  + na bytě váznou dlu-

hy po bývalém nájemci ve výši 3 166 
Kč.   

Dům: J. Zrzavého č. 3975
popisné číslo: 3975
- parcelní číslo: 6037/8, k. ú. Prostějov
- rok výstavby domu: 1982

Neobsazený byt: č. 98
- velikost: 0+1, plocha bytu 31,51 m2

- kategorie: 1

Nutné opravy:
•  výměna zařizovacích předmětů v kou-
pelně (vanička, umývadlo, baterie) 

•  dodání  nové  kuchyňské  linky,  popř. 
její  oprava  (výměna  dřezové  desky, 
dřezu, baterie)

•  oprava  dveřní  zárubně,  oken  a  dveří  
- kování apod.

•  oprava  elektroinstalace bytu,  výměna 
byt. rozvodnice, proudový chránič pro 
koupelnu, vč. dodání revizní zprávy

•  oprava  oken  (připasování,  těsnění, 
oprava, popř. výměna kování) 

• oprava spížních skříní, nátěr
•  výměna  vstupních  dveří  za  protipo-
žární  s  odolností  30 min.,  dodání vč. 
atestu

•  nátěr  dveří,  oken,  radiátorů,  vymalo-
vání bytu

• výměna PVC v  předsíni
         
Náklady: 
•  odhad nákladů na výše uvedené opra-
vy: 50 tis. Kč      

Dům: Netušilova ul. č. 3
popisné číslo: 1622
- parcelní číslo: 2932, k. ú. Prostějov
- rok výstavby domu: 1975

Neobsazený byt:  č. 3
- velikost: 0+1, plocha bytu 33,90 m2

- kategorie: 1

Nutné opravy:
•  oprava  koupelny  (výměna  zařizo-
vacích  předmětů  -  umyvadlo,  WC, 
baterie,  rozvody  SV  a  TÚV,  odpady, 
obklady  a  dlažby  –  vyčištění,  popř. 
výměna)

•  oprava  elektroinstalace bytu, výměna 
byt. rozvodnice, proudový chránič pro 
koupelnu, vč. dodání revizní zprávy

•  oprava okna a balkonových dveří (při-
pasování, těsnění, oprava, popř. výmě-
na kování)

• oprava omítek 
•  výměna  vstupních  dveří  za  protipo-
žární  s  odolností  30 min.,  vč.  atestu, 
oprava vnitřních dveří, kování

• nátěr dveří, oken,  vymalování bytu
• vybroušení a nalakování parket
         
Náklady: 
•  odhad nákladů na výše uvedené opra-
vy: 54 tis. Kč

 Připravila Y. Kadlecová

Podzimní úklid listí 

16. 11. - blok 13 (ulice Barákova II, nám. Odboje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo 
nám., Sborov, Neumannovo nám., J. Kuchaře, parkoviště Kotěrova).

21. 11. - blok 10 (ulice E.Valenty, Veleslavínská, vnitroblok Beneše, Krásná, Na Výsluní, Sadová, V. Nezvala, vnitroblok Beneše 
parkoviště, zálivka parkoviště, chodník od Sladkovského po E. Valenty).

23. 11. -  blok 11 (ulice Olomoucká – od kruhového objezdu po Tichou, Za Olomouckou, V Zahradě, Konečná – jen chodníky, 
Sebastiniho, J. Haška, J. Ježka, Dr. Mičoly, Na Romži, Tichá, Sebastiniho plocha, obslužná komunikace (Cíl) po točnu). 

28. 11. -  blok 12 (ulice Olomoucká od Tiché po Fibicha, Svadůvky, U Cihelny, SNP, Gorkého, Pod Školou, Na Trávníku, Za 
Branou, U hřbitova).

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně týden dopředu označeny značkou zákaz stání, respektive značkou zóna zákazu stání 
s dodatkovou tabulkou, na níž je uvedeno přesné datum i hodina čištění. Pokud majitelé vozidel nebudou zákazovou značku respek-
tovat a své vozidlo nepřeparkují, musejí počítat se sankcemi.

Harmonogram strojního čištění města na listopad 

Úklid listí z ploch veřejné zeleně se pro-
vádí podle spadu listí, což závisí především 
na druhu vysazených stromů v jednotlivých 
lokalitách města a také na klimatických pod-
mínkách.
V  sušším období,  jakým byl  například 

letošní podzim,dochází k pozvolnému spa-

du listí - jinak reagují stromy při častějších 
srážkách, mlhách či ranních přímrazcích.
Se sběrem začínáme od nejvíce expono-

vaných ploch přes zelené pásy na ulicích, 
kde  spadené  listí  komplikuje  dopravu  na 
komunikacích. Úklid  je  zde  podle  potře-
by  prováděn  i  vícekrát  po  sobě.  Dále  se 

čistí plochy sídlištní zeleně a parky. Tam, 
kde  je  to možné,  probíhá  současně  úklid 
spadaného  listí  z  komunikací  i  veřejné 
zeleně, a  to ve spolupráci s provozovnou 
čistění města s vysokým podílem pracov-
níků  Evropského  fondu  zaměstnanosti.                   
 .A.S.A. TS Prostějov 

Pronájem bytů na opravu 
vlastními náklady nájemců

Město  Prostějov 
se  i  letos  připojilo  
k  uctění  Dne  veterá-
nů. Pietní vzpomínka 
se uskutečnila v pátek 
10. listopadu na Měst-
ském hřbitově v Pros-
tějově.
Zástupci Obce legi-

onářské, Svazu bojov-
níků  za  svobodu, 
Svazu  letců,  prostě-
jovské  posádky AČR 
a  představitelé  města 
Prostějova  položili 
věnce a kytice kromě 
hlavního  pomníku 
také  u  pomníku  pad-
lých letců a u pomní-
ku  hrdinů  1.  světové 
války.     Text a foto: 

 J. Gáborová 

Připomínka Dne veteránů

Rada města Prostějova na svém jedná-
ní  dne  7.  listopadu  vyhlásila  záměr  pro-
nájmu obecních bytů na opravu vlastním 
nákladem nájemce, popř. úhrady závazku 
váznoucím na bytě po předchozím nájem-
ci. „V souladu s Pravidly pro hospodaření 
s  městskými  byty  byly  vytipovány  čtyři 
volné  byty,  které  vyžadují  větší  opravu, 
přičemž  pro město  není  rentabilní  vyna-
kládat  tyto prostředky, popřípadě na nich 
vázne dluh po předchozím nájemci,“ uve-
dl místostarosta Bc. Alois Mačák. 
„Podmínky  pro  přidělení  těchto  bytů 

stanovují Pravidla pro hospodaření s měst-
skými byty. O tuto formu pronájmu je vel-
ký  zájem – na  jeden  takovýto byt,  podle 
toho,  v  jakém  je  technickém  stavu  nebo 
v jaké lokalitě leží, se nám pravidelně hlá-
sí několik zájemců. 
Samotná  realizace  probíhá  tak,  že 

Domovní  správa  vytipuje  městské  byty 

vhodné k pronájmu, vyčíslí předpokládané 
náklady na jejich opravy a případný dluh, 
který na bytě vázne po předchozím nájem-
níkovi.  Poté  je  seznam předložen bytové 
komisi a ta jej postoupí ke schválení Radě 
města Prostějova. Usnesení rady je vyvě-
šeno na úřední desce  i  s  termíny  fyzické 
prohlídky  bytů.  Po  jejím  absolvování 
podají zájemci žádost o pronájem a  tepr-
ve poté  jsou sestaveny pořadníky na  jed-
notlivé byty,“ pospal postup místostarosta 
Mačák,  který  zdůraznil,  že  jde  o  jednu   
z možností,  jak  v  Prostějově  za  přijatel-
ných podmínek získat bydlení. 
Uchazečem o pronájem může být každý 

občan  Prostějova,  který  splní  podmínky 
vyplývající  z  Pravidel  pro  hospodaření  
s městskými byty. 
Bližší  informace  získáte  na  Domovní 

správě Prostějov, s. r. o., Křížkovského 7, 
telefon 582 301 733. 

Možnost získat městský byt

Konkrétně se jedná o následující obecní byty: 

Dotaz: Mohu  požadovat  zboží,  které 
velký  obchodní  řetězec  nabízí  ve  svém 
reklamním letáku za akční cenu? V letá-
ku  bylo  nabízeno  dětské  jízdní  kolo 
zlevněné  z  původních  699  Kč  na  399 
Kč.  Několikrát  jsem  obchod  navštívi-
la,  ale  kolo  za  tuto  cenu  nikdy  neměli. 
Pouze za cenu původní, tedy 699 korun. 
Když  jsem  se  na  to  u  prodavačů  infor-
movala, sdělili mi, že už není na skladě 
a další dodávka se zpozdila. Mám nárok 

požadovat zboží za nabízenou cenu? 
  Markéta Malá
Odpověď:  V  tomto  případě  se  může 

jednat o klamání spotřebitele podle Zákona 
o  ochraně  spotřebitele.  Pokud  se  s  něčím 
takovým  setkáte,  tedy  pokud  prodávající 
nabízí  v  reklamě  něco,  co  ve  skutečnosti 
nemá,  doporučujeme  kontaktovat  Čes-
kou  obchodní  inspekci,  která  dohlíží  na 
dodržování Zákona o ochraně spotřebitele. 
Tím,  že  prodávající  nabízí  výrobek,  který 

v prodejně nemá, získává tím nekalou sou-
těžní  výhodu  na  úkor  jiných  obchodníků. 
Přijdou  k  němu  totiž  např.  i  ti  zákazníci, 
kteří by jinak nepřišli, a když už v obchodě 
jsou, tak tam obvykle také nakoupí, i když 
zrovna není skladem zboží, pro které přišli. 
Z toho důvodu je také možné podat podnět 
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.  
 Petra Vaňková, 

Sdružení obrany spotřebitelů ČR
www.spotrebitele.info

Nárok na zboží nabízené za akční cenu 

Poradna spotřebitelů 

Odbor  komunálních  služeb Městského 
úřadu  v  Prostějově  provedl  před  časem 
kontrolu  zařízení  víceúčelových  hracích 
ploch  v majetku Města  Prostějova. Kon-
trolu  zajistila  firma  INORZ  ze  Zlína.  Ta 
prošetřila 50 víceúčelových ploch a kon-

statovala, že stav hřišť  je na  jedné z nej-
lepších úrovní v rámci republiky a dále se 
vyvíjí.  Roční  kontrola  tak  prokázala,  že 
pracovníci města a  správce hřišť  se dané 
problematice věnují s maximálním úsilím. 
 (jg) 

Kontrola hřišť v majetku města 
dopadla na výbornou 

Už několik dní mají obyvatelé a ná-
vštěvníci nedaleké Kroměříže možnost 
dovědět se zajímavosti nejen o samot-
né Kroměříži, ale také o našem městě. 
Město Prostějov  je  prezentováno pro-
střednictvím  zvukového  informačního 
panelu DARUMA CITY VOICE. „Jde 
o  trojjazyčnou  upoutávku  na  historii, 
památky  i  turistické  atrakce  našeho 
města,“  uvedla  vedoucí  odboru  Kan-
celář starosty Jaroslava Tatarkovičová. 
„V češtině, němčině a angličtině se tak 
zájemci dovědí například o architektu-
ře prostějovské radnice, některých kos-
telů, ale také o akcích, které ve městě 
pořádáme, jako jsou Hanácké slavnosti 
nebo Wolkerův Prostějov. Nezapomně-
li jsme upozornit ani na náš nový aqua-
park,“ doplnila Tatarkovičová.
Zvuková prezentace města Prostějova 

bude zanedlouho dostupná vedle Kro-
měříže také v krajském městě Olomouc.                                                
 (jg)

O Prostějovu  
informuje i panel 

v Kroměříži


