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Podzimní úklid Prostějova
Podzimní úklid bude v Prostějově za-

hájen v pondělí 11. října 2004. Počínaje
tímto dnem budou po městě rozmísťová-
ny velkoobjemové kontejnery v termí-
nech podle níže uvedeného seznamu. Na
místě budou vždy v daný den od 15 ho-
din do naplnění, nejdéle však do 17 ho-
din.

Kontejnery jsou určeny pouze pro do-
movní a zahradní odpad. Není možné do
nich ukládat nebezpečný odpad (barvy,
ředidla, akumulátorové baterie, pneuma-
tiky), průmyslový nebo živnostenský od-
pad, ani větší množství inertního odpadu
(rumisko, hlína). Proto bude jejich napl-
ňování kontrolováno pověřeným pracov-
níkem Technických služeb.

Informace o odvozu velkoobjemových
van můžete získat v Technických služ-
bách Prostějov, s. r. o., u pana Dvořáka na
telefonním čísle 582 302 753 nebo na
Městském úřadě v Prostějově, odboru ko-
munálních služeb, u paní Kovaříkové na
telefonním čísle 582 329 559 v úřední dny
pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Pondělí 11. října

Česká - Máchova
Riegerova
Kosířská - Na vyhlídce

Úterý 12. října
Bezručovo náměstí
sídliště Hloučela - Slavíčka
sídliště Hloučela - Špály

Středa 13. října
sídliště Hloučela - C. Boudy
sídliště Hloučela - Zrzavého
Kpt. O. Jaroše

Čtvrtek 14. října
Fanderlíkova - u FTL
sídliště Svobody - u staré benziny
sídliště Svobody - na okruhu

Pátek 15. října
Šmeralova - proti teplárně
Šmeralova - dál k rybníku
B. Němcové

Pondělí 18. října
Waitova - Dr. Horáka
Mozartova
Dobrovského - Tylova

Úterý 19. října
Dobrovského - parkoviště za obchodem
Libušínka
Jezdecká - Puškinova

Středa 20. října
Šárka - Spitznerova
Dolní - parkoviště u věžáků
Husovo náměstí - u školy

Čtvrtek 21. října
Trávnická - střed
Švabinského
Svatoplukova - střed

Pátek 22. října
Náměstí Spojenců
Arbesovo náměstí
sídliště E. Beneše - za obchodem

Pondělí 25. října
sídliště E. Beneše - Květná, Sportovní
Rejskova
náměstí T. G. Masaryka (OD Prior)

Úterý 26. října
Žižkovo náměstí
Husserleho náměstí

Vodní - Mlýnská

Středa 27. října
Nerudova - domov důchodců
Fanderlíkova - MŠ
Pod Kosířem - Palečkova

Pátek 29. října
Havlíčkova č. 43
Volfova - Příční
Za velodromem naproti č. 8

Pondělí 1. listopadu
Držovice - Svadůvky - Tichá
Joštovo náměstí
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického

Úterý 2. listopadu
Žešov - hospoda
Žešov - u obchodu
Žešov - hřiště

Středa 3. listopadu
Domamyslice - u samoobsluhy
Domamyslice - ul. 5. května
Domamyslice - u kapličky

Čtvrtek 4. listopadu

Čechovice - u pošty
Čechovice - Luční
Čechovice - u kapličky

Pátek 5. listopadu
Krasice - západní
Krasice - Moravská (za obchodem)
Krasice - Na Brachlavě

Pondělí 8. listopadu
Držovice - Jaroslava haška
Držovice - pod školou
Držovice - Fibichova (u cihelny)

Úterý 9. listopadu
Vrahovice - Trpinky
Vrahovice - K- Světlé
Vrahovice Jano Köhlera

Středa 10. listopadu
Vrahovice - u sídliště Svornosti
Vrahovice - Čechůvky točna
Vrahovice - J. Suka

Čtvrtek 11. listopadu
Čechovická u ZD
Vícovská
Drozdovice - u trafiky

Ing. Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy MěÚ

V souvislosti s informacemi, které se
v poslední době objevují v médiích
ohledně tzv. parkoviště u zámku, uvá-
díme na pravou míru některé v nich
uvedené skutečnosti:

Plocha u zámku směrem ke kinu Metro
je zbytkem komunikace, která zůstala po
stavebních úpravách křižovatky na Při-
krylově náměstí. Byla ponechána ve stá-
vajícím stavu po dobu stavebních prací
prováděných na zámku a má sloužit pro
potřeby stavby. Po ukončení prací na
opravě zámku bude tento prostor nově
upraven. Protože práce na opravě zámku

budou rozloženy do několika let a budou
probíhat podle možností města, bylo roz-
hodnuto, že plocha bude sloužit jako pří-
ležitostné parkoviště vozidel, kterým to
bude Městským úřadem v Prostějově po-
voleno.

V současné době zde mohou parkovat
služební vozidla MěÚ, vozidla členů Ra-
dy města Prostějova a obecních úřadů
správního obvodu MěÚ v Prostějově, kte-
ré o to požádaly. Je tomu tak proto, že
v souvislosti se zavedením pěší zóny na
nám. T. G.Masaryka bylo zrušeno parko-
viště před radnicí. Na parkovišti před
zámkem není a ani nikdy nebylo povole-
no parkování vozidel zaměstnanců měst-
ského úřadu.

parkoviště u zámku
Na aktuální téma:

Stavaři a projektanti, 
pozor na změnu zákona

Bc. Ing. Antonie Orálková,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřadu

Městského úřadu v Prostějově

Dne 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zá-
kon č. 224/2003 Sb., kterým se mění zá-
kon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu po-
volání autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnosten-
ský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Dle bodu 3. čl. II (přechodná ustanove-
ní) cit. zákona zanikají uplynutím 12 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, tj. 1. ledna 2005, zvláštní průkazy
k projektování a provádění staveb,
udělené podle vyhlášky č. 8/1983 Sb.,
o zvláštní způsobilosti k některým čin-
nostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č.
73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990
Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

Pokud podnikatel nebude zánikem
zvláštních průkazů vydaných dle výše
uvedených právních předpisů (nahrazují-
cích pro účely živnostenského zákona
autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.)
splňovat zvláštní podmínky provozování

živnosti, resp. odbornou způsobilost
stanovenou pro vázané živnosti v ob-
lasti stavebnictví přílohou č. 2 živno-
stenského zákona, spočívající v přísluš-
ném stavebním vzdělání a odborné praxi
nebo autorizaci podle zákona č.360/1992
Sb., bude nutné, aby ustanovil odpo-
vědného zástupce.

Městský úřad v Prostějově, odbor
obecní živnostenský úřad, tímto upo-
zorňuje podnikatele, mající živnost
s předmětem podnikání projektová čin-
nost ve výstavbě nebo provádění sta-
veb, jejich změn a odstraňování, kteří
nebudou splňovat k 1. lednu 2005 pod-
mínku odborné způsobilosti, že jim bude
nucen provozování živnosti sankčně
pozastavit. Pokud ani poté nedoloží do-
klady o odborné způsobilosti nebo neu-
stanoví odpovědného zástupce, tak jim
živnostenské oprávnění sankčně zruší
dle § 58 odst.3 živnostenského zákona.
To v praxi znamená, že podnikatel může
znovu ohlásit ohlašovací živnost v oboru
nebo v příbuzném oboru nejdříve po
uplynutí 3 let od právní moci rozhod-
nutí o zrušení živnostenského opráv-
nění. Bližší informace můžete získat na
telefonním čísle 582 302 580 nebo osob-
ně na živnostenském úřadě, Rejskova 28,
Prostějov.

Na zhruba 10 milionů korun přišla město
rekonstrukce školního hřiště u Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova.
Podstatná část z nich padla na kvalitní umě-
lý povrch původně škvárového oválu a za-
travnění hřiště s automatickou závlahou.

„Před rekonstrukcí se prostory školního

hřiště nehodily, snad s výjimkou venčení
psů, téměř k ničemu, “ uvedl na slavnostním
otevření nového areálu, které se uskutečnilo
ve čtvrtek 9. září, místostarosta Miroslav
Pišťák. „Opravu Reálného gymnázia a zá-
kladní školy města Prostějova jsme proto za-
hájili právě rekonstrukcí sportoviště, které

slouží dalším šesti školám,“ dodal místosta-
rosta Pišťák s tím, že na opravu budovy ško-
ly má město přilíbenou dotaci ze státního
rozpočtu do 15 milionů korun.

Rekonstrukcí projdou v dohledné době
i zbývající tři hřiště pro míčové hry.

-kdl-

Součástí rekonstruovaného školního hřiště u prostějovské reálky je i atletický ovál s umělým povrchem. Foto: -kdl-

Na rekonstruovaném hřišti u RG a ZŠ 
města Prostějova sportují žáci sedmi škol

Tenisty Jiřího Nováka a Tomáše Berdy-
cha, kteří žijí a pracují v Prostějově, a šéfa
olympijského tenisového družstva Jaroslava
Navrátila přijal starosta města ing. Jan Tesař.
Společně s dalšími členy vedení města jim

poděkoval za jejich reprezentaci České re-
publiky na letošních olympijských hrách
v Athénách. 

„Přijetí u nejvyššího činovníka města si
velmi vážíme, stejně jako podpory prostě-

jovského tenisu ze strany města,“ uvedl na
setkání Jiří Novák. „Vytváří nám skvělé
podmínky, díky kterým můžeme tenis repre-
zentovat nejen na české, ale i světové úrov-
ni,“ dodal. Text a foto: -kdl-

Prostějovské tenisty přijal starosta města

Představitelé města uctili 14. září společně se zástupci společenských organi-
zací a občany 67. výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Ma-
saryka. Kytici k jeho pomníku položil i starosta města ing. Jan Tesař.
„Děkuji všem, kteří s námi vzpomenuli výročí úmrtí největšího demokrata v dě-
jinách českého národa,“ řekl při této příležitosti starosta města Prostějova.

Představitelé města uctili památku T. G. Masaryka


