
Roãník 5 âERVEN 2004 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.mestopv.cz
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Îe by se toho dalo za na‰e peníze koupit víc? více na str. 7

Volby do Evropského parlamentu se blíží
Bc. Olga Vysloužilová,
odbor právní a personální

Ve dnech 11. a 12. června proběhnou na
území České republiky poprvé volby do za-
stupitelského orgánu Evropské unie - Evrop-
ského parlamentu. Volby do Evropského
parlamentu pro období let 2004 - 2009 se ko-
nají v rozmezí od 10. do 13. června ve všech
členských státech EU.

Kdo může volit

Právo volit poslance Evropského parla-
mentu za Českou republiku má každý občan
ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne
věku 18 let. Stejné právo mají i občané ji-
ných členských států Evropské unie, kteří
dosáhnou alespoň druhý den voleb věku 18
let a budou po dobu nejméně 45 dnů před
dnem voleb vedeni v evidenci obyvatel Čes-
ké republiky.

Každý občan může v těchto volbách hla-
sovat pouze jednou. Pokud se tedy zapíše do
seznamu voličů například v ČR, nemůže hla-
sovat v jiném členském státě EU.

Kdy a kde 
budeme volit

Volby do Evropského parlamentu se ko-
nají ve dvou dnech, kterými jsou pátek 11.
a sobota 12. června 2004. Hlasování probíhá
pouze ve volebních místnostech na území
České republiky. První den voleb začíná hla-
sování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 ho-
din. Druhý den voleb začíná hlasování
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu probí-
hají ve stálých volebních okrscích. Město
Prostějov tvoří 45 volebních okrsků.

Kdo může být 
zvolen poslancem 

Evropského parlamentu

Poslancem Evropského parlamentu může
být na území České republiky zvolen:

- každý občan ČR,
- každý občan jiného členského státu, kte-

rý je po dobu nejméně 45 dnů před druhým
dnem voleb veden v evidenci obyvatel Čes-
ké republiky,

- občan, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 21 let a není zbaven způsobilos-
ti k právním úkonům,

- v případě občana jiného členského státu
ten, který není v členském státě, jehož je
státním občanem, zbaven práva být volen do
Evropského parlamentu.

Poslanci Evropského parlamentu jsou vo-
leni na dobu pěti let. Mandát poslance vzni-
ká podle evropského volebního zákona za-
hájením první schůze Evropského parlamen-
tu v novém pětiletém funkčním období
Evropského parlamentu.

Z jakých politických stran,
hnutí a koalic budeme 

poslance EP volit
Poslance do Evropského parlamentu bu-

deme volit z těchto politických stran, poli-
tických hnutí a koalic:

1. SNK sdružení nezávislých a Evropští
demokraté

2. Koruna Česká (monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

3. Helax - Ostrava se baví
4. Česká strana sociálně demokratická
5. Národní koalice
6. Občanská demokratická strana
7. Strana pro otevřenou společnost
8. Strana demokratického socialismu
9. Strana zelených
10. Humanistická aliance
11. Konzervativní strana
12. „Sdružení nestraníků“
13. Strana občanů republiky České
14. Masarykova demokratická strana
15. Všeobecná občanská strana
16. Dělnická strana
17. Strana práce
18. Balbínova poetická strana
19. Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
20. Křesťanská a demokratická unie - Če-

skoslovenská strana lidová
21. Pravý Blok - strana za ODVOLATEL-

NOST politiků, REFERENDA a PŘÍ-
MOU demokracii WWW.CIBUL-
KA.NET

22. Strana zdravého rozumu
23. Unie liberálních demokratů
24. Komunistická strana Čech a Moravy
25. Strana venkova - spojené občanské síly
26. Strana za životní jistoty
27. Za celoevropské obnovení trestu smrti

a za skutečnou evropskou demokracii
28 Nezávislá iniciativa (NEI)
29. SVOBODNÍ
30. „Viktor Kožený - Občanská federální

demokracie“
31. Republikáni Miroslava Sládka
32. NEZÁVISLÍ

Nejvyšší počet kandidátů, které může po-
litická strana, politické hnutí nebo koalice
uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu
vyšší než počet poslanců Evropského parla-
mentu volených na území České republiky.
Podle Smlouvy o přistoupení České republi-
ky k Evropské unii se na území České re-
publiky volí do Evropského parlamentu 24
poslanců. Maximální počet kandidátů uve-
dených na kandidátní listině je tedy 32.

Hlasování na voličský průkaz

Občané, kteří nemohou volit ve svém vo-
lebním okrsku, mohou volit na voličský prů-
kaz. Ten opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.

Posledním dnem pro podání žádosti o vo-
ličský průkaz byl 27. květen. Omezením

lhůty pro podání žádosti o vydání voličské-
ho průkazu se má zabránit případnému dvo-
jímu hlasování do Evropského parlamentu.

Těm, kteří si jej nevyzvednou osobně, jej
pracovníci Městského úřadu v Prostějově
zašlou poštou nebo předají osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným pod-
pisem žadatele o vydání průkazu.

Hlasovací lístky

Občanům zapsaným v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu musejí být
hlasovací lístky dodány do jejich poštovních
schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb,
to znamená do úterý 8. června. Pokud by vo-
lič hlasovací komplet přesto neobdržel, bude
moci využít náhradní hlasovací lístky v pří-
slušné volební místnosti. Roznáška hlasova-
cích lístků je zajištěna prostřednictvím České
pošty s. p. Spolu se sadou hlasovacích lístků
obdrží voliči informace o způsobu hlasování.

Způsob hlasování

Způsob hlasování ve volbách do Evropské-
ho parlamentu je téměř shodný s hlasováním
při volbách do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Neprokáže-li volič
po příchodu do volební místnosti svoji totož-
nost a státní občanství České republiky nebo
jiného členského státu a v případě občana ji-
ného členského státu také to, že je na území
České republiky veden v evidenci obyvatel,
nebude mu hlasování umožněno. Voliči, kte-
rý není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, okr-
sková volební komise hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží volič do úřední obálky jeden
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může
přitom zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u dvou kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Vliv na postup
kandidátů oproti pořadí na kandidátní listině
uvedeném politickou stranou, politickým
hnutím nebo koalicí, má zisk nejméně pěti
procent přednostních hlasů z celkového po-
čtu platných hlasů odevzdaných pro daný
kandidující subjekt.

Hlasování do přenosné 
volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů Městský úřad v Pro-
stějově - telefon 582 329 144 nebo 582
329129 - a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze v územním obvo-
du volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. Okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou, hlasovacími lístky a výpisem ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu.

Informační linka k volbám 

do Evropského parlamentu
Dr. Bernd Kunzmann,
vedoucí informační kanceláře Evropského parlamentu

Informační kancelář Evropského parlamen-
tu zřídila na telefonním čísle 810 800 000 in-
formační modrou linku k červnovým volbám
do Evropského parlamentu. Operátoři na lince
jsou připraveni poskytnou občanům České re-

publiky každý den včetně víkendu od 8 do 20
hodin základní informace o volbách. Volání
mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záz-
namník a dotazy operátoři zodpoví během ná-
sledujícího dne. V případě nutnosti jsme při-
praveni provozní hodiny prodloužit. Linka je
zpoplatněna jako místní volání a bude v provo-
zu ještě několik dní po ukončení voleb.

Pozvánka

Odbor koncepce a rozvoje MěÚ v Prostě-
jově zve občany na jednání spojené s prezen-
tací Cenové mapy stavebních pozemků měs-
ta Prostějova č. 2 s cílem přiblížit význam
a smysl cenové mapy pro veřejnost. Odborný
výklad a prezentaci provedou zástupci zpra-

covatele cenové mapy, společnosti Znalecký
a oceňovací ústav, Přemyslovka 2483/3, Pro-
stějov.

Jednání se uskuteční dne 8. 6. v 15 hodin
v místnosti kulturního klubu DUHA ve
Školní ulici č. 4.

Prezentace cenové mapy stavebních pozemků

Regenerace sídliště Prostějov - Hloučela
Starosta města Prostějova ing. Jan Tesař

obdržel dne 17. 5. 2004 sdělení ředitele od-
boru podpory bydlení ministerstva pro míst-
ní rozvoj RNDr. Jiřího Klímy o výsledku
jednání hodnotitelské komise pro Programy
podpory bydlení v roce 2004. S politováním
v něm sděluje, že pro velký počet žadatelů
a nedostatek finančních prostředků nebyl
projekt Regenerace panelového sídliště Pro-
stějov - Hloučela vybrán. RNDr. Jiří Klíma
nicméně v dopise oceňuje kvalitu zpracová-
ní projektu.

Vedení města si uvědomuje nutnost
řešení této problematiky v rámci postup-
né realizace záměrů regenerace a huma-
nizace uvedeného sídliště. Proto v minu-
lém roce Zastupitelstvo města Prostějo-
va na tyto účely schválilo finanční
prostředky ve výši přibližně šest milionů
korun, které byly následně investovány.
Pro tento rok se jedná o částku 5 300 000
Kč.

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru Kancelář starosty Svůj názor můžete vyjádřit pomocí mo-

bilního telefonu do 20. června 2004. Z jed-
noho mobilního telefonu bude započítáván
jen jeden hlas. Zprávu napište ve tvaru:

MESTO zvolenou odpověď případně váš
komentář (není nutný)

Možnosti odpovědí: auto
kolo
pesky

Příklad odpovědi: MESTO pesky

Zprávu můžete napsat velkými i malými
písmeny. Je nezbytné, aby za slovem MES-
TO byla mezera, stejně jako za zvolenou od-
povědí na otázku v případě komentáře. Celá

odpověď může obsahovat maximálně 160
znaků, včetně mezer.

Tuto SMS zprávu zašlete na telefonní
číslo 775 177 678.

Z došlých SMS zpráv vylosujeme tři
účastníky ankety, kteří obdrží publikaci
o historii města Prostějova. Výherci budou
o výhře informováni prostřednictvím SMS
zpráv.

Ankety se můžete zúčastnit také zaslá-
ním svých odpovědí na adresu: Radniční
listy, nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01
Prostějov nebo e-mailem na adresu: infor-
mace@mestopv.cz, případně je předat

v informační službě MěÚ v přístavbě rad-
nice.

Vyhodnocení ankety zveřejníme v příštím
čísle Radničních listů.

Přivítáme vaše návrhy na další témata,
které můžete zasílat na všechny výše uvede-
né adresy nebo předat v informační službě
městského úřadu.

Vyhodnocení ankety z minulého čísla

Na otázku Vyhovuje vám provozní doba
pro veřejnost Městské knihovny Prostějov?
odpovědělo 16 respondentů ano, 24 ne a je-
den je mi to jedno.

SMS anketa města Prostějova pro červen 2004

Jakému zpÛsobu pohybu (dopravy) v centru mûsta dáváte pfiednost?

Rušení příjmu televizních kanálů
Odpověď na dopis starosty ing. Jana Tesaře
Vážený pane starosto,
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je

o rušení příjmu televizních kanálů v lokali-
tách Prostějova informován a nahlášené pří-
pady průběžně řeší. Sdělujeme Vám, že Eu-
rotel Praha, spol. s r. o., odstraňuje rušení ve
všech těchto případech technickým opatře-
ním na straně příjmu, a to na vlastní náklady,
i když ve většině případů je situace způsobe-
na vlastníky přijímacího zařízení, které ne-
splňuje příslušné parametry.

V případě vzniku dalšího rušení je možné
kontaktovat ČTÚ - odbor pro jihomoravsku
oblast, Šumavská 33, 602 00 Brno, kontakt-
ní osoby: ing. Miloš Závodný, vedoucí od-
dělení, tel.: 541 428 614, e-mail: zavod-
nym@ctu.cz, Jan Křehlík, isnpektor, tel.:
541 428 630, e-mail: krehlikj@ctu.cz, spo-
jovatelka: 541 428 611.

Ing. David Stádník,
předseda 

Českého telekomunikačního 
úřadu

Úspěch prostějovských tanečníků

Mimořádným úspěchem prostějovské Ta-
neční školy Hubený skončil letošní Disko-
drom - třídenní mezinárodní taneční mara-
tón, který od roku 1992 pořádá z pověření
Českomoravské taneční organizace a Inter-
national Dance Organization DUHA - kul-
turní klub u hradeb.

„Mistrovské národní tituly získalo také
prostějovské TS Free Dance v Parketových
a tanečních kompozicích a Taneční škola
Hubený v Disco Dance Formations a Hip
Hop Formations. Ta se současně stala i mist-
rem Evropy v Hip Hopu malých skupin i for-

mací a odnesla si také třetí místo ve Světo-
vém Disco Dance Formations,“ uvedla ředi-
telka DUHY Alice Gregušová. Michal Za-
tloukal z TŠ Hubený navíc získal evropský
titul v sólovém Hip Hopu a spolu s Kristý-
nou Hlostovou se stal 1. vicemistrem Evro-
py v Hip Hop duo. Blíže se k Diskodromu,
který finančně významně podporujeme měs-
to Prostějov a Olomoucký kraj a nad kterým
převzali záštitu starosta Prostějova ing. Jan
Tesař a hejtman Olomouckého kraje ing. Jan
Březina, vrátíme v příštím vydání Radnič-
ních listů. -kdl-


