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Dopravní omezení v Brněnské ulici 
u křižovatky Brněnská – Okružní skončí 
do konce letošního roku. V jeho závě-
ru bude dokončena okružní křižovatka 
Brněnská – Okružní. Město její výstavba 
přijde na zhruba 18 milionů korun. „Další 
tři miliony se nám podařilo zajistit v rám-

ci investic krajského odboru dopravy na 
rok 2006 z rozpočtu Olomouckého kraje,“ 
uvedl starosta Prostějova a krajský radní 
Jan Tesař. 

Stavba si vyžádala demolici budovy 
bývalého ředitelství staré nemocnice. 
„Objekt na město bezúplatně převedl Olo-

moucký kraj, který je vlastníkem celého 
areálu,“ upřesnil Tesař s tím, že se jedná 
o jednu z mnoha letošních investic, které 
přispějí ke zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti provozu ve městě. 

„Od okružní křižovatky Brněnská – 
Okružní si slibujeme, že po jejím zprovoz-
nění zmizí kolony aut mířících z Kauflan-
du směrem na Brněnskou ulici, a tím dojde 
ke snížení hluku a množství výfukových 
zplodin i ke zklidnění dopravy a zvýšení 
bezpečnosti provozu v této lokalitě měs-
ta,“ konstatoval Tesař.  

Jak vyšlo najevo při nedávném doprav-
ním průzkumu, právě tuto křižovatku vní-
mali Prostějované z hlediska bezpečnosti 
jako nejvíce problematickou. 

� Y.�Kadlecová�

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní 
bude zprovozněna do konce roku 

Přenosné světelné signalizační zařízení, které řídí provoz v Brněnské ulici v souvislosti s výstavbou okružní kři-
žovatky Brněnská – Okružní, zmizí do konce roku.  Foto: Y. Kadlecová 

V pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin pro-
běhnou v České republice volby do zastupitelstev měst a obcí a doplňovací volby 
do Senátu. 

Řádné doplňovací volby do Senátu probíhají jednou za dva roky vždy ve třetině voleb-
ních obvodů. Letos se bude ve 27 obvodech ucházet o přízeň voličů přes 200 uchazečů 
o křesla v horní komoře parlamentu. Bude mezi nimi i šest kandidátů za volební obvod 
č. 62 (Prostějovsko, Konicko a část Přerovska). 

K hlasování se mohou dostavit lidé starší osmnácti let. Uchazečům o místo v horní 
komoře musí být nejméně čtyřicet a jsou voleni na šest let. 

Volby do Senátu jsou dvoukolové - v prvním kole je zvolen kandidát, který získá 
nadpoloviční většinu hlasů. Pokud ji žádný kandidát nezíská, koná se druhé kolo. Do něj 
postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten, který 
získá přes polovinu hlasů.  (kdl)

Aktuální termíny pro senátní volby
17. - 21. října do 14.00 hod. - Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a voleb-

ních průzkumů.
17. října - Poslední termín pro dodání hlasovacích lístků voličům. 
18. října - Maximálně do 14.00 hod. lze oznámit stažení kandidatury nebo odvolání 

kandidáta. 
20.  - 21. října - První kolo voleb (v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 

hod.). 
27. - 28. října - Případné druhé kolo voleb.

V komunálních volbách se o celkem 35 křesel 
v Zastupitelstvu města Prostějova bude ucházet:  

Strana zelených -     vylosované číslo 1
KDU – ČSL -     vylosované číslo 2
Česká strana sociálně demokratická -   vylosované číslo 3
Pravý Blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, 
MIN. byrokracie, SPRAV. justici, REFER. a PŘÍMOU demokr.  
WWW.CIBULKA.NET     vylosované číslo 4
ODS       vylosované číslo 5
SNK Evropští demokraté a Nezávislí  společně vylosované číslo 6
Komunistická strana Čech a Moravy   vylosované číslo 7

Seznam všech kandidátů do komunálních voleb v Prostějově 
byl zveřejněn v minulém vydání Radničních listů. 

Komunální a senátní volby 2006

Kandidáti do Senátu pro volební obvod č. 62 
(Prostějovsko, Konicko a část Přerovska) 

KDU – ČSL             Ing. Petr Kousal,  52 let, generální zástupce Českých 
drah, Praha 4

KSČM                       Ing. Jaroslav Čížek,   63 let, podnikatel, Prostějov
KONZERVATIVNÍ STRANA   Vladimír Hučín,  54 let, jemný mechanik, Přerov
ČSSD      Božena Sekaninová,  48 let, místostarostka města Pros-

tějova, Prostějov
ODS      Mgr.  Ivana Hemerková,  48 let, ředitelka Střední zdra-

votnické školy, Prostějov
ČESKÁ PRAVICE    Ing. Vladimír Trunda,  44 let, podnikatel, Přemyslovice

O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu lze požádat obecní úřad pří-
slušný podle místa trvalého pobytu voliče. Zákon o volbách do Parlamentu v tomto 
ustanovení upravuje dva způsoby, jak lze požádat o vydání voličského průkazu, a to 
buď písemnou žádostí s uvedením všech zákonem požadovaných náležitostí nebo 
osobně.

U písemné žádosti o vydání voličského průkazu je vyžadován ověřený podpis 
žadatele, a to proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu. 

Ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu se ve smyslu ustanovení § 76 
odst. 6 tohoto zákona použije přiměřeně i pro případné druhé kolo voleb. Ze lhůty 
pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu - nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. v současně připravovaných volbách do Senátu do 13. října 2006 - 
a ze lhůty pro osobní požádání o vydání voličského průkazu - do okamžiku uzavření 
stálého seznamu, tj. do 16.00 hodin dne 18. října 2006. Volič může o vydání volič-
ských průkazů pro obě kola voleb do Senátu požádat současně. 

 Voličské průkazy tedy budou ve všech volebních obvodech, kde se volby do Sená-
tu mají konat, vydávány pro první kolo s datem 20. a 21.  října 2006 a pro případné 
druhé kolo s datem 27. a 28. října 2006.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2006, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu také v době mezi prvním a dru-
hým kolem voleb do Senátu; obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy 
nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 
16.00 hodin dne 25. října 2006. 

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spada-
jícím do volebního obvodu č. 62 (Prostějovsko, Konicko a část Přerovska), kde jsou 
vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. Volič odevzdá voličský průkaz okrskové volební komisi a ta ho zapíše do 
výpisu ze zvláštního seznamu, ke kterému přiloží i jeho voličský průkaz.
Pokud volič bude na voličský průkaz hlasovat mimo „svůj” volební okrsek, 

nebude moci hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, kde institut voličských 
průkazů není zaveden. 
Informace  k  vydávání  voličských  průkazu  poskytuje  Svatava  Páleníková 

– tel. 582 329 706. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Jak při volbách do zastupitelstev obcí, tak při volbách do Senátu je možné hla-

sovat do přenosné volební schránky. Na základě ustanovení § 33 odst. 7 zákona 
o volbách do zastupitelstev obcí a ustanovení § 19 odst. 7 zákona o volbách do Par-
lamentu může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

Do přenosné volební schránky může z výše uvedených závažných důvodů hlaso-
vat i volič s voličským průkazem.

  Objednání přenosné volební schránky:  
	 	 Svatava Páleníková:  tel. 582 329 706
  Alena Veverková:   tel. 582 329 778
  Mgr. Marie Javůrková: tel. 582 329 144
  PhDr. Olga Vysloužilová:  tel. 582 329 129

Vydávání voličských průkazů 
pro volby do Senátu 

Obce, firmy, školy, nevládní organiza-
ce a další subjekty na Prostějovsku mají  
šanci zapojit se do čerpání finančních 

prostředků z Evropské unie v letech 2007 
– 2013. Olomoucký kraj se totiž ve spolu-
práci s Národní sítí Zdravých měst České 
republiky zapojil do projektu „Partnerství 
pro rozvoj kraje“. Jeho cílem je syste-
maticky připravovat zájemce na čerpání 
peněz z fondů Evropské unie - na progra-
mové období 2007 – 2013 obdrží Česká 
republika na strukturální operace zhru-
ba 24 miliard EUR, to je asi 100 miliard 
korun ročně.  

Výsledkem takových aktivit je otevře-
ní zásobníku projektů, do něhož mohou 

vkládat své projekty veškeré subjekty, kte-
ré mají zájem o finanční zdroje z Evrop-
ské unie. „Cílem Partnerství je spojovat 

projekty do odpovídajících celků, a tím 
zvýšit šanci na získání dotací.  Setkání na 
toto téma se uskutečnilo 13. září letošního 
roku v kulturním klubu DUHA,“ připo-
mněla Božena Sekaninová, místostarost-
ka Prostějova a členka rady Národní sítě 
Zdravých měst  (Prostějov je jejím členem 
od roku 2001). „Další důležité jednání 
proběhlo 11. října, kdy se v Kulturním 
a společenském centru sešli zástupci obcí, 
neziskových organizací a dalších subjek-
tů,“ dodala Sekaninová.  

Zásobník projektů je k dispozici také 

na webových stránkách města Prostějo-
va www.mestopv.cz. „Nejde však pouze 
o to, aby město předkládalo samostatně 
projekty, ale hlavně o spolupráci na jejich 
přípravě s okolními obcemi v rámci správ-
ního obvodu a všemi dalšími oprávněnými 
subjekty. Projekty mohou být zaměřeny na 
cestovní ruch, dopravu a infrastrukturu, 
životní prostředí apod.,“ upřesnila Seka-
ninová.

Výstupy z jednotlivých setkání jsou 
zpracovány do informačního systému 
Národní sítě Zdravých měst Data Plán, 
jehož součástí je i zmiňovaný zásobník 
projektů pro přijímání programových 
námětů. „Vzhledem k tomu, že jen málo 
měst v České republice je takto kvalitně 
připraveno, přináší zavedení zásobníku 
projektů našemu Zdravému městu Pros-
tějovu významný náskok v přípravě pro 
čerpání potřebných finančních prostřed-
ků ze zdrojů Evropské unie v letech 2007 
– 2013. Na možnosti čerpání z těchto fon-
dů je nutné se co nejlépe připravit zejména 
proto, že se jedná o finanční prostředky 
z EU, které po roce 2013 již zřejmě nebu-
deme moci využívat,“ zdůraznila Božena 
Sekaninová.

Cestu k penězům z fondů Evropské unie  
pomůže otevřít  zásobník projektů 

Místostarostka Božena Sekaninová:

„Na možnosti čerpání z fondů EU je nutné se 

co nejlépe připravit zejména proto, že se jedná 

o finanční prostředky, které po roce 2013 již zřejmě 

nebudeme moci využívat.“

Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Především ztracené doklady a klíče 
nosí poctiví nálezci do informační služby 
prostějovského městského úřadu, která 
současně slouží jako místo ztrát a nálezů. 
Lidé zde mohou nejen odevzdávat nale-
zené předměty a doklady, ale současně 
pátrat po svých ztracených věcech.

„Vedle dokladů a klíčů u nás kon-
čí i ztracené mobily, brýle nebo kola,“ 
uvedla Šárka Říhová z informační služby. 
„K takovým kuriozitám, které nám pocti-
ví nálezci odevzdali, nepochybně patří 
hasicí přístroj, berle, žebřík, prstýnek 
nebo poklice na kolo od auta,“ dodala.  

Všechny nalezené věci vede městský 
úřad v evidenci půl roku. Poté se úřed-
ně skartují a jsou zlikvidovány. „To však 
neplatí u dokladů, průkazek zdravotních 
pojišťoven nebo platebních karet,“ zdů-
razňuje Říhová. Tyto doklady informační 
služba posílá institucím nebo odborům, 
které je vydaly. To znamená, že nalezené 
občanské průkazy putují na odbor občan-
ských záležitostí MěÚ v Prostějově ve 
Školní ulici a řidičské průkazy na odbor 
dopravy ve Vrahovické ulici. Průkazky 
zdravotních pojišťoven míří na přísluš-
nou pojišťovnu a platební karty do banky, 
která je vydala. Pokud je z nalezeného 
dokladu zřejmé, kdo jej ztratil, vyrozumí 

informační služba jejich majitele písem-
ně. 

„Bezkonkurenčně k největším dodava-
telům ztracených předmětů patří České 
dráhy. Ty nás zásobují nevyzvednutými 
taškami, batohy a dalšími zavazadly,“ 
vypočítává Šárka Říhová. I tyto předmě-
ty se skladují pouze půl roku a poté jsou 
zlikvidovány. 

Nalezené věci nosí do prostějovské-

ho informačního střediska také strážníci 
městské policie. Ti sepíší o každém ode-
vzdaném předmětu protokol a ten spo-
lečně s danou věcí odevzdají do úschovy 
městskému úřadu. 

„I my sepisujeme protokol o naleze-
ných věcech. Zapíšeme si údaje o nález-
ci, ale pokud chce zůstat v anonymitě, tak 
jeho přání pochopitelně respektujeme,“ 
uzavřela Říhová.

Našli jste žebřík nebo hasicí přístroj? 
I takové věci končí ve ztrátách a nálezech

Vedle dokladů, klíčů a mobilů končí ve ztrátách a nálezech v informační 
službě MěÚ  i věci, které by zde čekal jen málokdo.  Foto: Y. Kadlecová

Starosta ing. Jan Tesař:

„Po zprovoznění okružní křižovatky dojde ke 

zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu 

i snížení hluku a množství výfukových zplodin v té-

to lokalitě města.“


