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Od 1. září 2006 začal Městský úřad v Prostějově přijímat žádosti o vydání nového 
typu cestovních dokladů (s tzv. biometrickými prvky). Specializované pracoviště 
funguje od tohoto data v přízemí radnice na náměstí T. G. Masaryka 14. 

Zájemci o nový cestovní doklad se musejí připravit na to, že  při podání žádosti o tzv. 
E-pas je nutná jejich fyzická přítomnost kvůli pořízení fotografie přímo na úřadě. 
U dětí ve věku 5-18 let musí být podání žádosti přítomen i rodič, který svým podpisem 
dá  souhlas s vydáním cestovního dokladu.

Podat žádost o vydání cestovního dokladu za jinou osobu je možné u dětí do 5 let 
(pouze rodič) a v případě, že občan žádá o cestovní doklad typu „blesk “.

Nové cestovní doklady přinesou také změny v poplatcích:
1. vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat …… 600  Kč
    občanům starším 5 let a mladším 15 let ……………………………………. 100  Kč 
         
2. vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů (blesk) ………… 1 500 Kč
    občanům starším 5 let a mladším 15 let …………………………………… 1 000 Kč
    občanům mladším 5 let …………………………………………………….. 50 Kč

Biometrie v cestovních dokladech
Podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prv-

ky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schválené-
ho dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést první biometrické 
prvky (obličej) do nově vydávaných cestovních dokladů do konce srpna 2006 a další 
biometrické prvky (otisky prstů) do konce února 2008. Tyto biometrické charakteristi-
ky budou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity 
držitele pasu.  (jg)

Cestovní doklady vydává nové 
specializované pracoviště

Vážení občané města Prostějova, 
v rámci zpracovávání Strategického plánu rozvoje města Prostějova byl na jaře roku 

2005 proveden dotazníkový průzkum názorů obyvatel města. Aby bylo možné vaše 
názory a podněty aktualizovat, předkládáme vám tento jednoduchý anketní lístek.  

Vyplněný anketní lístek doručte, prosím, nejpozději do 27. 10. 2006, a to jedním 
z těchto způsobů:

- odevzdáním na kterýkoliv odbor MěÚ
-  na informační středisko (vedle historické budovy radnice – nám. T. G. Masaryka, 

Prostějov)
- odevzdáním osobě provádějící průzkum
- poštou (nám T. G. Masaryka 12 – 14, 796 01 Prostějov)
- e-mailem : informace@mestopv.cz, radnice@mestopv.cz
- anketní lístek lze vyplnit i on-line na www.mestopv.cz. 

POZOR! Pokud opatříte anketní lístek následujícími údaji, BUDETE ZAŘAZENI 
DO SLOSOVÁNÍ o propagační a prezentační materiály města Prostějova. 

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Tel. číslo, e-mail:
Věk (zakroužkujte odpovídající údaj): 15 - 18, 19 - 24, 25 - 44, 45 - 59, 60 - 69, 70 

a více
Vzdělání (zakroužkujte odpovídající údaj): základní, vyučený, středoškolské s matu-

ritou, vyšší odborné, vysokoškolské.
Zaměstnání (zakroužkujte odpovídající údaj): studující, podnikatel, zaměstnanec ve 

státním sektoru, zaměstnanec v soukromém sektoru, nezaměstnaný, důchodce, v domác-
nosti – mateřská dovolená).

 ANO ČÁSTEČNĚ NE
Jste spokojeni se svou současnou 
bytovou situací?
Je kvalita životního prostředí 
v Prostějově vyhovující?
Jste spokojeni s množstvím obchodů 
ve městě?
Jste spokojeni s množstvím služeb  
ve městě?
Je nabídka pracovních míst ve městě 
dostatečná?
Je městská doprava vyhovující?
Jste spokojeni se zdravotnickými 
službami ve městě?
Jste spokojeni s kulturním vyžitím  
ve městě?
Je ve městě dostatek možností  
pro aktivní sport?
Jste spokojeni s bezpečností  
ve městě? 
Jste spokojeni s informovaností 
o práci MěÚ v Prostějově?

Vaše další náměty: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Děkujeme za spolupráci! 

PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL 
MĚSTA PROSTĚJOVA

Od 1. září 2006 dochází ke změnám jízdních řádů městské dopravy v Prostějově. 
Po projednání se zástupci Městského úřadu v Prostějově byly provedeny úpravy spojů 
vyplývající z  požadavků dopravní obslužnosti města.

.Mezi důležité změny patří:
➢ Dopravní obslužnost obce Držovice  bude zajišťována, tak jako doposud, 

linkami MHD Prostějov č. 3, 31 a 15. Počet spojů byl stanoven na základě dohody 
mezi zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy, a správcem obce 
Držovice ing. Bořutou. Základní dopravní obslužnost v pracovních dnech byla částečně 
redukována.

Přeprava žáků do škol bude zajištěna ranními a odpoledními spoji, na kterých bude 
platit tarif MHD. Na trasách linek 3 a 31 bude doplněna zastávka TESCO a některé 
spoje budou na této zastávce ukončeny.  Na lince MHD č. 15 bylo zachováno pří-
mé spojení k nové nemocnici ranními a odpoledními spoji. Na linkách bude v celé 
délce platit tarif MHD Prostějov. Doporučujeme věnovat pozornost vysvětlivkám pod 
jízdním řádem.  

➢ Na základě požadavku zaměstnanců v průmyslové zóně budou všechny spoje  lin-
ky  MHD č. 7 Krasice - OP zajíždět k areálu Železáren. 

➢ Dále bude  zaveden nový spoj linky MHD č. 4 s odjezdem z aut. st. ve 14.20 hod. 
směr Domamyslice. Víkendový provoz linky MHD č. 4 bude nově posílen o dalších 
8 spojů. 

➢ Na základě připomínek občanů bude o víkendech v odpoledních hodinách reali-
zováno přímé spojení Domamyslice – nová nemocnice linkou MHD č. 6. 

➢ V návaznosti na uvedené změny budou provedeny časové úpravy odjezdů i na něk-
terých dalších linkách MHD Prostějov.

➢ Od pondělí 4. 9. 2006 platí levý sloupec s časy odjezdů (pracovní dny)  v jízdním 
řádu MHD.

 
➢ Změny jízdních řádů MHD Prostějov budou zdarma k dispozici v informačních 

místech FTL, a. s., to je na hlavním nádraží ČD v Janáčkově ulici a v informačním centru  
městského úřadu na nám. T. G. Masaryka.  FTL, a. s., Prostějov

Nové specializované pracoviště se nachází v přízemí radnice.   Foto. Y. Kadlecová

Dnem 4. září vešlo v platnost dopravní 
omezení, které se týká přeložky inženýr-
ských sítí a následného budování okružní 
křižovatky Brněnská - Okružní v Prostějo-
vě. Od tohoto dne je pro veškerý provoz 
uzavřena část ulice Okružní navazující 
na křižovatku s ulicí Brněnskou, neboť 
se stala staveništěm. 

Zbývající část ulice Okružní po kři-
žovatku s ulicí Tylovou je využita jako 
náhradní plocha pro parkování vozidel, 
která doposud parkovala na místní komu-
nikaci v Tylově ulici. (viz foto). 

V Tylově ulici je,  s ohledem na její 
nedostatečnou šířku a skutečnost, že je 
využívána pro průjezd linek č. 2 a 21 
MHD, zákaz zastavení po celé délce 
a obou stranách. 

Tímto zákazem zastavení ovšem nejsou 
dotčeny parkovací plochy umístěné 
podél Tylovy ulice (viz foto).

Jedinou změnou jsou dvě plochy po 
bývalé zastávce MHD nacházející se 
u vyústění ulice Tetín, kde je povole-
no pouze podélné stání (viz  foto). Toto 
omezení je z důvodu nedostatečné šířky 
těchto parkovacích ploch. Vozidla zapar-
kovaná šikmo by zasahovala zhruba jed-
nou třetinou do jízdního pruhu. 

Omezení parkování způsobené záka-
zem zastavení v Tylově ulici se dotkne 
zhruba 40 majitelů vozidel. Již zmiňova-
ná náhradní plocha na parkování  v uli-
ci Okružní, popřípadě nevyužívaná plo-
cha u kotelny v Tylově ulice (viz foto), 
jejich požadavky na parkování plně 
pokryje. 

V souvislosti s přeložkou inženýrských 
sítí, následným budováním okružní kři-
žovatky Brněnská – Okružní, a s tím 
související dočasnou změnou tras linek 
MHD i některých linek příměstské dopra-
vy je umístěn dočasný zákaz zastavení 
i v ulicích Šárka, Libušinka a v Lidické 
ulici. 

„Postup při rozhodování o uzavírkách je 
dán zákonem o pozemních komunikacích. 
Dopravní omezení navrhují odborné firmy 
a odbor dopravy o nich může rozhodnout 
až po předchozím souhlasu dopravního 
inspektorátu Policie ČR,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy MěÚ v Prostějově ing. 
Miroslav Nakládal. „Při konečném roz-
hodnutí se všechny zúčastněné strany řídí 
požadavkem, aby dopad na občany byl 
minimální. Vždy však k určitým omeze-
ním oproti běžnému stavu dojde. V přípa-
dě výstavby okružní křižovatky Brněnská 
– Okružní je to daň za celkové zlepšení 
dopravní situace v této lokalitě města, kte-
ré tato okružní křižovatka přinese,“ dodal 
Nakládal. 

Uzavírka je naplánována do konce 
letošního roku s tím, že pokud bude 
investiční akce dokončena dříve, dojde 
i k dřívějšímu zprůjezdnění lokality. 
O postupu stavby i o případných změnách 
dopravního značení vás budeme pravidel-
ně informovat nejen v Radničních listech, 
ale i na webových stránkách města Prostě-
jova www.mestopv.cz.  

Změny v dopravě MHD spojené 
s uzavírkou části Okružní ulici 

Z městské dopravy se uzavírka dotkne 
následujících linek: 

4 MHD 2 pojede ze Šárky po ul. Tylo-
va, kde bude zřízena náhradní zastávka za 
zastávku Brněnská, nemocnice a Brněn-
ská, které budou po dobu uzavírky pro 
MHD 2 zrušeny. Další zastávky již MHD 
2 řádně obslouží.

4 MHD 21 pojede ze Šárky po ul. Tylo-
va, kde bude zřízena náhradní zastávka za 
zastávku Okružní, nemocnice. Zastávku 
Žeranovská ve směru nová nemocnice 
nahradí zastávka Poděbradovo nám. Ve 
směru aut. st. bude zastávka Žeranov-
ská nahrazena náhradní zastávkou Tylo-
va. Zastávky Určická, rybník budou bez 
náhrady dočasně zrušeny. 

U linkové dopravy nedojde ke změnám 
v nástupních zastávkách.

�
 Připravila Y. Kadlecová

Výstavba křižovatky Brněnská – Okružní 
si vyžádala dočasná dopravní omezení 

Mateřské centrum 
Cipísek přichází 

s novinkami 
Maminky na mateřské dovolené a jejich 

děti jsou opět srdečně zvány k návštěvě 
Mateřského centra Cipísek. Obě praco-
viště po prázdninové přestávce znovu 
fungují od 8.30 do 13 hod. v MC ve Dvo-
řákově ulici 5 a  v MC na Sídlišti svobo-
dy 6. Mimi-klub pro maminky s dětmi do  
1 roku se bude konat  pravidelně ve středu 
od 13 do15 hod. v MC Dvořákova 5. Zde 
se bude scházet i Klub dvojčat, a to každý 
první čtvrtek v měsíci od 16 do 17.30 hod. 
Maminkami oblíbená burza dětských odě-
vů bude probíhat s velkými změnami prv-
ní týden v říjnu pouze v MC Dvořákova. 

 V letošním roce je pro maminky při-
pravena řada novinek v oblasti zájmové 
a vzdělávací činnosti pro děti i dospělé.  
V  září budou probíhat zápisy do výuky 
jazyků a práce s PC pro maminky a sou-
časně zápisy dětí do školičky. Ta bude 
zahájena v  říjnu a je určena dětem od tří 
let. Děti si mohou vyzkoušet dopoledne 
s vrstevníky bez maminky a připravit se 
tak na mateřskou školu.  

V současné době se  mohou hlásit také  
uchazečky do kurzu Zaměstnej sám sebe, 
který je určen ženám zahajujícím podni-
kání. Kurz bude probíhat od ledna 2007 
a je plně hrazen z prostředků EU v rámci 
projektu EQUAL.

Bližší informace je možné získat na tel. 
čísle 723 436 339 a  na www.mcprostejov.
goo.cz.

V části ulice Okružní, od křižovatky 
s Tylovou ulicí po staveniště, je mož-
né parkovat vozidla.  Foto: Y. Kadlecová

Na parkovacích plochách podél 
Tylovy ulice je možné parkovat 
i nadále.  Foto: Y. Kadlecová 

Na plochách po bývalých zastáv-
kách MHD je z důvodu jejich nedo-
statečné šířky povoleno pouze 
podélné stání.    Foto: Y. Kadlecová 

Řidiči mohou své vozy zaparkovat 
i na nevyužívané ploše u kotelny 
v Tylově ulici.  Foto: Y. Kadlecová 

Změny jízdních řádů MHD Prostějov Upozornění 
Českých drah 

Ve dnech 21. až  27. září  bude výluka 
traťové koleje mezi železničními stanice-
mi Olomouc hl. nádraží – Nezamyslice. 
V tuto dobu bude zajištěna přeprava ces-
tujících náhradní autobusovou dopravou. 

➢ Na základě požadavku cestujících 
byl na lince 721350 uspíšen ranní spoj do 
Brna zpět na 4.45 hod. - odjezd z aut. st. 
č. 15.

➢ Vzhledem k tomu, že od 1. září 2006 
zrušila dopravní společnost CAPITAL 
EXPRESS s. r. o. na lince Ostrava-Praha 
ranní spoj s odjezdem 5.35 hod. z Prostě-
jova do Prahy, byl zaveden spoj na lince 

780960 Prostějov - Brno s odjezdem v 5.40 
hod. z aut. st. č. 15 do Brna, ÚAN Zvona-
řka, kde navazuje přípoj do Prahy s odjez-
dem v 7.00 hod., který zajišťuje dopravní 
společnost BOHEMIA EUROEXPRESS 
INTERNATIONAL s. r. o. Na tento spoj  
je možné zakoupit jízdenku s místenkou 
v informační kanceláři FTL, a. s na hlav-
ním nádraží ČD, Janáčkova ul., Prostějov.

Změny v příměstské dopravě


