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Město Prostějov
Zastupitelstvo města Prostějova
Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o náhradách za ekologickou
újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova
Zastupitelstvo města Prostějova vydalo
dne 18. 11. 2003 v souladu s ustanovením
§ 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku.

Článek 1
Předmět úpravy
1. Město Prostějov touto obecně závaznou
vyhláškou stanoví v zájmu ochrany a rozvoje veřejné zeleně v majetku města Prostějova náhradu za ekologickou újmu při záboru
veřejné zeleně a za kácení dřevin rostoucích
mimo les, které jsou ve vlastnictví města
Prostějova.
2. Tato obecně závazná vyhláška dále stanoví podrobnosti náhrady za ekologickou
újmu, zejména výši náhrady, její splatnost
a způsob placení.

Článek 2
Vymezení některých pojmů
Podle této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
a) veřejnou zelení veřejně přístupná
zeleň na pozemcích v majetku města Prostějova, zejména veškeré trávníky, včetně

záhonů, jakož i jednotlivě rostoucí stromy,
b) záborem veřejné zeleně jakákoliv činnost, která povede k trvalému odstranění
trávníku nebo jiné veřejné zeleně v souvislosti s výstavbou nebo zřízením zejména odstavného stání, parkoviště, vjezdu, případně
reklamní plochy a dalších ploch,
c) dřevinou rostoucí mimo les jakákoliv
dřevina v majetku města Prostějova rostoucí
na pozemcích v majetku města Prostějova,
d) správcem zeleně město Prostějov nebo jím oprávněný uživatel nebo osoba, se
kterou město Prostějov jako vlastník pozemku nebo jím oprávněný uživatel uzavře dohodu o údržbě zeleně,
e) náhradou za ekologickou újmu finanční úhrada za požadovaný zábor veřejné
zeleně nebo kácení dřeviny v majetku města
Prostějova.

Článek 3
Výše náhrady za ekologickou újmu
1. Náhrada za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně se stanoví ve výši 250 Kč
za každý i započatý 1m2 veřejné zeleně.
2. Náhrada za ekologickou újmu při kácení dřeviny rostoucí mimo les se stanoví ve
výši 5 000 Kč za každou dřevinu.

Rada města Prostějova na své
32. schůzi dne 15. 12. 2003
mimo jiné projednala:

Článek 4
Splatnost náhrady za ekologickou
újmu a způsob jejího placení

výši vrácena tomu, kdo ji uhradil, a to do
1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí 1).

Článek 5
Společná ustanovení

3. Náhradu za ekologickou újmu lze zaplatit:

1. Každý, na jehož žádost příslušný orgán města Prostějova schválil pronájem
nebo prodej pozemku k účelu spojenému
se záborem veřejné zeleně, zaplatí náhradu za ekologickou újmu v příslušné výši
před uzavřením nájemní nebo kupní
smlouvy. Pokud náhrada za ekologickou
újmu nebude městu Prostějovu zaplacena,
nájemní nebo kupní smlouva nebude uzavřena. Náhrada za ekologickou újmu při
záboru veřejné zeleně není součástí nájemného z pozemku nebo kupní ceny za
pozemek při koupi pozemku.

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet města Prostějova,

1. Průběžnou kontrolu dodržování této
vyhlášky zajišťují zaměstnanci města Prostějova zařazení do odboru správy majetku
města, odboru komunálních služeb a odboru
životního prostředí Městského úřadu v Prostějově.

2. Každý, v jehož zájmu je podána žádost
o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les,
zaplatí náhradu za ekologickou újmu ve výši
5000 Kč za každou dřevinu. Po uhrazení této
částky požádá odbor správy majetku města
v zastoupení vlastníka pozemku města Prostějova orgán státní správy o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les. V případě, že
bude orgánem státní správy vydáno rozhodnutí o nepovolení kácení dřeviny rostoucí
mimo les, bude zaplacená náhrada ve stejné

Rada města Prostějova po projednání jmenovala JUDr. Květu Olašákovou do funkce
vedoucí odboru právního a personálního
Městského úřadu v Prostějově s nástupem
do funkce dnem 2. ledna 2004.

Jmenování vedoucího
odboru interního auditu
a kontroly MěÚ
Rada města Prostějova po projednání jmenovala ing. Vlastimila Gottwalda do funkce
vedoucího odboru interního auditu a kontroly Městského úřadu v Prostějově s nástupem
do funkce dnem 2. ledna 2004.

Jmenování vedoucí odboru
občanských záležitostí MěÚ
Rada města Prostějova po projednání jmenovala Mgr. Marii Javůrkovou do funkce
vedoucí odboru občanských záležitostí
Městského úřadu v Prostějově s nástupem
do funkce dnem 2. ledna 2004.

Jmenování vedoucího odboru
správy a zabezpečení MěÚ
Rada města Prostějova po projednání jmenovala Bc. Libora Vykopala do funkce vedoucího odboru správy a zabezpečení Městského úřadu v Prostějově s nástupem do
funkce dnem 2. ledna 2004.

Změna konkurzní komise pro
výběr ředitele - ředitelky
ZŠ Prostějov,
ul. Vl. Majakovského
Rada města Prostějova po projednání revokovala část svého usnesení ze dne 2. 12.
2003, a to složení konkurzní komise na obsazení funkce ředitele - ředitelky ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského, a jmenovala konkurzní komisi ve složení:
předseda:
PaedDr. František Říha - vedoucí odboru
školství a kultury

členové:
Ing. Jan Tesař - zástupce zřizovatele,
Mgr. Dagmar Raisová - zástupce České
školní inspekce,
Mgr. Zdeněk Josefčuk - zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
PaedDr. Jan Krchňavý - ředitel ZŠ Sídliště svobody I a II,
PaedDr. Pavel Odložil - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení.

Jmenování ředitele
Sportcentra DDM Prostějov
- konkurzní řízení
Rada města Prostějova po projednání jmenovala s předchozím souhlasem krajského
úřadu do funkce ředitele DDM Sportcentrum Prostějov, Olympijská 4, příspěvkové
organizace, Mgr. Ivana Nedvěda s nástupem
do funkce od 1. 1. 2004.

Valná hromada obchodní
společnosti Technické služby
Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Prostějov, s. r. o.,
po projednání vzala na vědomí rozhodnutí
obchodní společnosti Technické služby
Prostějov, s. r. o., nepořizovat na odvoz
TKO vozidlo MB 1828, jehož nákup byl
schválen usnesením Rady města Prostějova dne 2. 12. 2003.
Současně schválila nákup vozidla na odvoz TKO zn. Volvo FM 9 s nástavbou
Schörling 3 R 15 a vyklápěčem Zoller, a to
z důvodu hospodárnosti a efektivnosti (cena
srovnatelná, doplatek ve výši 1,5 mil. Kč,
vozidlo k dispozici ihned, servis přímo
v Prostějově).

Odvolání a jmenování
člena komise
pro projednávání přestupků
Rada města Prostějova po projednání odvolala Vladimíra Zatloukala k 31. 12. 2003
z funkce člena komise pro projednávání přestupků a jmenovala ing. Jiřího Korgera od
1. 1. 2004 členem komise pro projednávání
přestupků.

Vyhodnocení soutěže Jízda bez dopravní nehody
Dne 13. prosince 2003 dojeli rozhodnou
hranici v soutěži Jízda bez dopravní nehody
tito řidiči osobní dopravy FTL Prostějov, a. s.:
1 500 000 kilometrů: Jan Podhorný, Miroslav Tříska,
1 250 000 kilometrů: Stanislav Fica, František Hýbl, Jaromír Ulman,
750 000 kilometrů: Vladimír Dokoupil,
Milan Oplocký, Petr Palička, Anton Pohlodka,
500 000 kilometrů: Jaroslav Popelka,

250 000 kilometrů: Miroslav Apl, Radek
Kořenovský, Jiří Koutný, Jan Meniar, Jiří Nevrlík, Jiří Šperka, Pavel Vymazal,
a následující řidiči nákladní dopravy:
1 750 000 kilometrů: Jiří Mlčák,
750 000 kilometrů: Stanislav Fica, Karel
Ligurský, Josef Mikula, Miroslav Žitný,
500 000 kilometrů: Petr Egermajer, Josef
Vítek,
250 000 kilometrů: Miroslav Lakomý.

1. prostřednictvím peněžního ústavu nebo
držitele poštovní licence na příslušný účet
města Prostějova,
2. zaměstnancům pověřeným městem
Prostějovem přijímat platby v hotovosti; na
přijatou platbu je zaměstnanec povinen vydat potvrzení.
4. Za den platby náhrady za ekologickou újmu se považuje:
a) u bezhotovostních převodů z účtu
u banky den, kdy byla částka poukázána,
b) u plateb v hotovosti den, kdy banka, držitel poštovní licence nebo zaměstnanec pověřený městem Prostějovem částku přijali
nebo převzali.

2. Touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotčena práva a povinnosti stanovené
zvláštními předpisy 2).

Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2004.
1) § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
2) např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pozor na změny v obecně
závazných vyhláškách města!
Miluše Šafandová,

splátkách, splatných vždy poslední den
příslušného čtvrtletí.

Od 1. ledna 2004 nabývají účinnosti nové obecně závazné vyhlášky města Prostějova o místních poplatcích, které vydalo
Zastupitelstvo města Prostějova dne
18. 11. 2003.

Poplatníkem je každá fyzický osoba, která má trvalý pobyt ve městě Prostějově, a dále každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2004.

Místní poplatek ze psů
řeší Obecně závazná
vyhláška č. 11/2003

Místní poplatek ze vstupného
řeší Obecně závazná
vyhláška č. 9/2003

Sazba poplatku zůstala nezměněna a je
odstupňována podle umístění veřejného prostranství do tří zón.

Poplatníkem je každá fyzická a právnická
osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města
Prostějova.

Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce konané na území města Prostějova, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného tato daň obsažena.

Poplatek je splatný do deseti dnů od podání oznámení, pokud je stanovený jednorázově, první pracovní den příslušného měsíce,
pokud je stanovený měsíční paušální sazbou,
a první pracovní den příslušného roku, pokud
je stanovený roční paušální sazbou.

finanční odbor MěÚ

Jmenování vedoucí odboru
personálního a právního MěÚ

b) v hotovosti:

Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří
měsíců (dříve 6 měsíců) a je splatný jednorázově (dříve ve čtyřech splátkách) vždy do
31. března příslušného kalendářního roku,
pokud poplatková povinnost k tomuto dni
vznikla nebo trvá, a jednorázově do 30 dnů
od vzniku poplatkové povinnosti, pokud poplatková povinnost vznikla po 31. březnu
příslušného kalendářního roku.
U poplatku nedošlo k žádným změnám
v jeho výši.

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen
„poplatek za komunální odpad“)
řeší Obecně závazná
vyhláška č. 13/2003
Sazba poplatku za komunální odpad činí
celkem 396 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatníkem je každá fyzická a právnická
osoba, která uvedené akce pořádá.
Sazba poplatku ze vstupného činí 10 procent z úhrnné částky vybraného vstupného.
Splatnost poplatku je do deseti dnů ode dne
doručení přiznání poplatku.

Místní poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj
řeší Obecně závazná
vyhláška č. 10/2003
Sazba poplatku zůstala nezměněna, to
znamená, že činí 5 000 Kč za každý výherní
hrací přístroj na tři měsíce provozu.
Splatnost poplatku při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců je nejpozději poslední den
druhého měsíce, při povolení na dobu šesti měsíců je ve dvou splátkách, splatných
v posledním dnu třetího a šestého měsíce
provozu výherního hracího přístroje, a při
povolení na kalendářní rok ve čtyřech

Místní poplatek
za užívání veřejného prostranství
řeší Obecně závazná
vyhláška č. 12/2003

Místní poplatky
lze hradit
1. Hotově v pokladně finančního odboru
Městského úřadu, dveře č. 1 v přízemí, od
pondělí do čtvrtka od 8.00 do 12.00 hodin
a od 13.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00
do 12.00 hodin.
2. Bezhotovostním převodem z účtu na
účet Městského úřadu v Prostějově. Číslo
účtu u poplatku za komunální odpad je 19823701/0100 - nutno uvést vždy variabilní
symbol poplatníka, který získáte telefonicky
na finančním odboru. U všech ostatních poplatků je číslo účtu 19-428701/0100.
3. Prostřednictvím poštovní poukázky.
V případě poplatku ze psů obdrží poukázku
každý poplatník, v případě poplatku za komunální odpad pouze občané města Prostějova, kteří si zvolili tento způsob úhrady.
4. Prostřednictvím platby SIPO - pouze
u poplatku za komunální odpad v případě
těch, kteří si zvolili tento způsob úhrady.

Chcete ušetřit? Zaplaťte!
Svou povinnost vědomě neplní osm tisíc občanů města
Obecně závaznou vyhláškou města Prostějova č. 51/2001, která nabyla účinnosti
dne 1. ledna 2002, byla zavedena povinnost
platit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Platit uvedený poplatek je povinna každá
fyzická osoba, která má ve městě Prostějově
trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu,
nacházející se na území města Prostějova,
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Poplatek je splatný jednorázově, a to do
30. června příslušného kalendářního roku.
V roce 2002 činil 250 Kč, v letošním roce
300 Kč.
Každý občan měl možnost seznámit se
s textem vyhlášky na úřední desce ještě před
její platností. Také v regionálním tisku byla
této problematice věnována značná pozornost. V současné době se lze se zněním vyhlášky seznámit v informační službě měst-

ského úřadu nebo na webových stránkách
města na adrese: www.mestopv.cz.
Přestože se tedy nejedná o žádnou novinku a stěží lze u občanů předpokládat nevědomost o povinnosti platit tento poplatek,
eviduje město Prostějov nedoplatky převyšující tři miliony korun. Svou povinnost
dlouhodobě a zřejmě i vědomě neplní více
než osm tisíc občanů města.
Taková situace je nadále neúnosná, poškozuje město a zprostředkovaně i všechny
občany, kteří své povinnosti řádně plní. Proto město přistupuje k razantním krokům vůči neplatičům. V nejbližší době navštíví neplatiče zástupci společnosti, kterou si město
najalo za účelem vymáhání pohledávek. Ti
vyzvou neplatiče k dobrovolnému splnění
jejich povinností a předají jim poštovní poukázku, kterou bude možné dluh zaplatit.
Pokud nebude v přiměřené lhůtě po této
návštěvě dluh zaplacen, zahájí město daňo-

vé řízení postupem podle zákona o správě
daní a poplatků, tzn. vydá platební výměr
(poplatek může být zvýšen až na trojnásobek) a při nezaplacení platebního výměru
v určené nebo náhradní lhůtě přistoupí město k provedení exekuce. Dlužník tak poté zaplatí nejen původní poplatek, případně navýšený poplatek, ale i náklady exekuce. Považujeme za vhodné připomenout, že
náklady i té nejjednodušší exekuce dosahují
částky téměř 4 tisíce korun.
Vyzýváme proto občany města Prostějova, kteří dosud nezaplatili poplatek za odpad
splatný v roce 2003, případně již v roce
2002, aby tak učinili bez zbytečného odkladu. Poplatek je možné zaplatit na finančním
odboru v přízemí radnice, náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, od pondělí do čtvrtka od 8 do
12 a od 13 do 15 hodin, v pátek od 8 do 12
hodin. Dodatečným zaplacením si ušetříte
nejen zbytečné nepříjemnosti, ale i nemalou
finanční částku.
Mgr. Milan Cibulka, právní odd. MěÚ

