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Dne 27. března v 10.00 
hodin byl vyhlášen II. stu-
peň povodňové aktivity 
– stav pohotovosti na 
řece Romži. Obyvatelé 
místních částí Prostějova 
(Držovice, Vrahovice) byli 

o situaci informováni městskou policií 
a rozhlasem. 

Povodňová komise v součinnosti s hasi-
či organizuje od pondělí protipovodňová 
opatření v ohrožených částech budováním 
pytlových hrází. Ty hasiči vybudovali 
i v místních částech Prostějova – Držo-
vice a Vrahovice v oblastech vybřežení 
Romže. 

Dne 28. března v 9.40 hodin byl vyhlá-
šen II. stupeň povodňové aktivity – stav 
pohotovosti také na horním toku řeky 
Hloučely nad plumlovskou  přehradou 
směrem na Hamry. Místní povodňové 
komise začaly organizovat protipovodňo-
vá opatření. Ve středu vzhledem k vytr-
valému dešti hladina přehrady stoupala 
každou hodinu o deset centimetrů. Ráno 
zbývalo 2,40 metru do přepadu. Pokud 
voda půjde přes přepad, bude na Hloučele 
vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity 
a kolem Hloučely budou v úseku, kde by 
její vylití z břehů mohlo ohrozit majetek 
lidí, rozmístěny pytle s pískem. 

II. stupeň povodňové aktivity byl dále 
vyhlášen  na říčce Valová  (od úterního 

odpoledne) a od úterního večera (28. 3.) 
na říčce Brodečce.	

Ve středu ráno byl vyhlášen II. stupeň 
povodňové aktivity také na říčce Haná, 
a to s ohledem na zvýšené množství vody 
odpouštěné z vodní nádrže Opatovice. 

Monitoring řek provádí městská policie 
na území města Prostějova a starostové 
obcí ležících na tocích Hloučely, Romže, 
Valové a Brodečky. Situaci v Prostějo-
vě pravidelně monitorují přímo v terénu 
i členové povodňové komise, která se od 
pondělí schází několikrát denně.

Prostějov má k dispozici téměř osm 
tisíc pytlů (tři tisícovky přikoupilo letos) 
a automobilovou plničku. Ve středu ráno 
byla zhruba pětistovka z nich rozmístěna 
v Hamrech kolem rybníka, v Držovicích 
v okolí fotbalového hřiště, ve Vrahovicích 
a v Doloplazech. Odpovídající množství 
písku se nachází v obci Kobeřice, v Pro-
stějově se jím pytle plní ve Vrahovicích.  
V případě potřeby může být použit měst-
ský rozhlas, který nedávno prošel rekon-
strukcí. Na rozhlas je napojeno osm sirén, 
tři místní drátové rozhlasy  a čtyři bezdrá-
tové hlásiče. 

V rámci svých možností uděláme vše 
pro to, abychom minimalizovali případné 
škody přívalů vody na majetku Prostějo-
vanů. Vzhledem k vytrvalému dešti  se 
povodňová situace bude zřejmě měnit kaž-
dou hodinou. Občany o ní budeme infor-
movat prostřednictvím webových stránek 
města, místního tisku a v případě potřeby 
i městského rozhlasu a městské policie.   

Na aktuální téma 
Prostějov čelí narůstající hladině řek

V minulém čísle Radničních listů si v člán-
ku V myslích lidí je Masaryk stále živý zařá-
dil novinářský šotek. Správný text zní: V září 
1951 jsem poslouchala v rádiu relaci o smrti 
Masaryka vysílanou z Londýna (namísto: 
Když Masaryk v září 1951 zemřel…, neboť 

T. G. Masaryk sice zemřel v září, ale v roce 
1937). Němci navíc neodstranili sochu Masa-
ryka, ale její podstavec, který byl k odhalení 
sochy připraven. Text článku tímto uvádíme 
na pravou míru a všem čtenářům se omlouvá-
me.																									 Y. Kadlecová

Vítaná novinka 

Daně můžete zaplatit složenkami

Vzhledem k potvrzenému případu výskytu ptačí chřipky na území České republiky 
znovu připomínáme instituce, které občané Prostějova mohou kontaktovat, pokud na 
katastru města naleznou uhynulé ptáky: 

1. Městskou policii – 24hodinový dispečink – telefon 582 402 222
2. Dispečink společnosti .A.S.A. TS Prostějov – telefon 737 242 155
3. V případě nálezu většího množství uhynulých ptáků nebo při úhynu vodních 

ptáků – inspektory Krajské veterinární správy – telefon 723 607 961, 606 521 558, 
724 814 175, 777 132 272. 

Oprava

V letošním roce je poprvé možné platit na 
České poště daně daňovými složenkami, kte-
ré nejsou zpoplatněny. Není tedy nutné jezdit 
platit daň z příjmu nebo daň z nemovitostí na 
pokladnu finančního úřadu. Složenky jsou 
dostupné na všech poštách, včetně vzorů pro 
vyplnění. 

Prostějovský finanční úřad bude posílat 

složenky na daň z nemovitostí tak jako každý 
rok, ale protože došlo díky daňovým složen-
kám  ke zpoždění tisku sestav a složenek, 
budou složenky  rozesílány 12. května 2006. 
Splatnost je 31. května.  Finanční úřad v Pros-
tějově proto žádá občany o trpělivost a upozor-
ňuje, že není nutné stát frontu kvůli placení na  
finančním úřadu.                                      (jg)

Kontakty při podezření na onemocnění 
drůbeže a ptáků ptačí chřipkou

Každé první pondělí v měsíci jsou občanům 
Vrahovic v budově místní hasičské zbrojnice 
v ulici Čs. armádního sboru k dispozici členo-
vé osadního výboru. Ti se scházejí k jednání 
od 19 hodin, občané však mohou své podněty 
podávat již od 18 hodin. 

Občané té části Vrahovic, ve které se budu-

je kanalizace, se mohou o této investiční akci 
informovat každou středu mezi 16. a 18. 
hodinou. V budově hasičské zbrojnice je jim 
po tuto dobu k dispozici některý ze členů 
osadního výboru, koordinátor akce Jaroslav 
Hrubý, případně zástupce odboru výstavby.   
	 (jg)

O kanalizaci informuje i osadní výbor

Po dobrých zkušenostech z minulých let 
opět pořádá DEKRA – ÚSTAV SILNIČNÍ 
A MĚSTSKÉ DOPRAVY, a. s., ve spo-
lupráci se svými partnerskými stanicemi 
technické kontroly den otevřených dveří. 
V sobotu 8. dubna mezi 8. až 13. hodinou 
si motoristé mohou nechat ve stanici STK 

v Prostějově, v Letecké ulici č. 2 zdarma 
zkontrolovat některé části a funkce vozi-
dla. Jedná se například o stav brzdové sou-
stavy, podvozku a osvětlení.

Seznam všech zúčastněných STK je umís-
těn a průběžně doplňován na internetových 
stránkách www.usmd.cz/sezdod.php. (jg)

Bezplatné kontroly části vozů ve STK

Zhruba stovka vojáků ze 102. prů-
zkumného praporu v Prostějově 
a 151. ženijního praporu v Bechyni se 
v prostorách prostějovských kasáren 
oficiálně rozloučila se svými blízký-
mi před odletem na půlroční misi do 
Afghánistánu. Zde budou působit na 
dvou místech. Pětasedmdesát pros-
tějovských průzkumníků posílených 
o desítku specialistů z dalších posádek 
bude společně s Dány a vojáky němec-
kého Bundesweru zajišťovat bezpeč-
nost v okolí Fayzabádu na severový-
chodě země. Zhruba dvacítka ženistů 
bude v okolí Kábulu a zdejšího letiště 
vyhledávat a zneškodňovat munici.

V takzvaných provinčních rekon-
strukčních týmech NATO působících od 
března loňského roku v okolí afghánské-
ho města Fayzabádu v provincii Badaš-
kan dojde k výměně. Čtyřicet příslušní-
ků elitního 102. průzkumného praporu 
nahradí dvojnásobný počet jejich kole-

gů. První z nich odletí do válkou zni-
čené země, jejíž snahu o mírový život 
stále narušují zbytky poraženého Taliba-
nu a teroristé z Al-Kajdy, již v pondělí 	
3. dubna. Poprvé mezi nimi bude 
i vojenský kaplan a členové průzkum-
né čety. Ti prošli speciálním cvičením, 
aby mohli samostatně operovat i v nej-
vzdálenějších částech provincie Badaš-
kan. „Budou získávat cenné informace 
o situaci v odlehlých oblastech, do kte-
rých třeba i několik let nikdo nezavítal,“ 
uvedl tiskový mluvčí 102. průzkumného 
praporu František Vlach. 

„Do Afghánistánu vysíláme nejlepší 
český vojenský artikl. Prostějovští prů-
zkumníci a výsadkáři k němu rozhodně 
patří,“ potvrdil náměstek ministra obrany 
Pavel Štalmach. Zatímco komando spe-
ciálních sil pátrá v Afghánistánu po tero-
ristech, mise průzkumníků je výhradně 
mírová. „Jejich úkolem je zajištění klidu 
a bezpečnosti na letišti ve Fayzabádu 

a v okolí, ochrana a přeprava civilních 
i vojenských osob a nově také průzkum 
vzdálenějších oblastí. Vojáci prošli tvr-
dým tříměsíčním výcvikem a jsou per-
fektně připraveni a vybaveni na všechny 
situace, které mohou nastat,“ uvedl veli-
tel kontingentu Tibor Budík. 

„Prostějovští průzkumníci a výsadkáři 
patří k elitě naší armády. Jsme na ně prá-
vem pyšní,“ uvedl na slavnostním nástu-
pu místostarosta Miroslav Pišťák. Vojá-
kům, kteří se zúčastní afghánské mise, 
popřál úspěšné splnění úkolů a šťastný 
návrat domů. 

Na území Afghánistánu se již vystří-
dalo přes 500 českých vojáků. Začátkem 
dubna se sem začnou přesouvat členo-
vé hned tří českých kontingentů. Vedle 
prostějovských průzkumníků a bechyň-
ských ženistů zde bude operovat i spe-
ciální protiteroristická jednotka tvořená 
příslušníky prostějovské 601. skupiny 
speciálních sil.  Y. Kadlecová 

Elitní prostějovští průzkumníci se 
loučili před misí do Afghánistánu

Slavnostního nástupu v prostějovských kasárnách se za 
město zúčastnil místostarosta Miroslav Pišťák.  Foto: kdl

Prostějovští průzkumníci budou v Afghánistánu působit 
v mírové misi ISAF.  Foto: Yvona Kadlecová 

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

Účastníky silničního provozu čekají od 
1. července 2006 významné změny. Do-
jde k úpravě pravidel silničního provozu, 
zavedení bodového systému pro řidiče 
a ke  zvýšení pokut za dopravní přestupky. 

Stane se tak na základě zákona č. 411/2005 
Sb., kterým se mění zákon  č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, a zákona č. 247/2000 Sb., o získává-
ní a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel.

Nejvýznamnější změnou, která řidiče 
čeká, je zavedení tzv. bodového systému. 
Každý řidič bude mít zřízeno bodové 
konto, na které se mu budou připiso-
vat trestné body za každý přestupek. 
A to podle  jeho závažnosti od jednoho 
do sedmi bodů. Po dosažení hranice 12 
bodů mu bude odejmuto řidičské opráv-
nění na jeden rok. Pro jeho opětovné zís-

kání bude žadatel povinen složit zkoušky 
odborné způsobilosti. 

Zároveň budou zhruba na dvojná-
sobnou úroveň zvýšeny hranice pokut 
za jednotlivé přestupky. Výrazně bude 
postihován alkohol za volantem, kdy 
například při obsahu alkoholu v krvi  
nad 0,3 promile bude uložena pokuta od 	
25 000 do 50 000 Kč. Samozřejmě se záka-
zem řízení od jednoho do dvou roků. Jen 

pro srovnání - nyní je možno uložit pokutu 
do výše 15 000 Kč a zákaz řízení.

Bude také zvýšena pravomoc české 
i obecní policie při zjišťování a postihová-
ní přestupků v dopravě. Mimo jiné bude 
zaveden institut předběžného zadržení 
řidičského oprávnění a možnost vybírat 
kauce ze strany policie v případě spáchání 
přestupků.

Tyto změny přináší navýšení práce 
odboru dopravy, který vede registr řidičů 
a rozhoduje o přestupcích v silničním pro-
vozu. Bude zajišťovat veškerou agendu 
bodového systému a přestupků.

V souvislosti s těmito změnami je při-

pravena informační kampaň jak celore-
publiková, tak i v rámci našeho města 
nebo správního obvodu. Již nyní je na 
internetových stránkách  ministerstva 
dopravy zřízena sekce, která se změnami 
v pravidlech silničního provozu zabývá. 
V rámci města Prostějova a jeho správního 
obvodu budou uskutečněna školení řidičů, 
na kterých budou změny objasněny. Tato 
školení proběhnou jak v Prostějově, tak 
ve spádových obcích  a městech správ-
ního  obvodu. Jejich uskutečnění plánuje 
aktiv BESIP Městského úřadu v Prostějo-
vě na měsíc květen a červen tak, aby zís-
kané poznatky byly k dispozici ve vhod-
nou dobu v návaznosti na vlastní změny. 
O jejich konání bude veřejnost včas infor-
mována prostřednictvím tisku, interneto-
vých stránek města a obecních úřadů.

Nehodovost v naší republice je v rámci 
Evropy velmi vysoká. Také následky nehod 
jsou závažné a neporovnatelné s vyspě-
lými státy. Zavedení bodového systému 
by mělo být pomocí pro ukázněné řidiče 
a donucovacím prostředkem pro ty ne-
napravitelné. V současné době je zaveden 
ve 12 vyspělých státech Evropy a proka-
zatelně přinesl snížení nehodovosti, o což 
jde především. Zavedení bodového  systé-
mu přinese důslednější sledování chování 
jednotlivých řidičů v silničním provozu. 
Současně přináší nástroje k tomu, aby 
nezodpovědní řidiči byli citelněji posti-
hováni a případně vyloučeni ze silniční-
ho provozu. Pro ty slušné a zodpovědné, 
kterých je většina, přináší zvýšení ochrany 
proti  „pirátům“ silnic.

Ptáte se na:

bodový systém pro řidiče od 1. července 

Místostarosta Bc. Alois Mačák:
Zavedení bodového systému by mělo být pomo-

cí pro ukázněné řidiče a donucovacím prostřed-
kem pro ty nenapravitelné. V současné době je 
zaveden ve 12 vyspělých státech Evropy, kde 
prokazatelně přinesl snížení nehodovosti.


