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Rok 2007 otevřel nové možnosti měs-

ta v rámci čerpání fi nancí  ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie. Na dotační období  2007 
– 2013 byla Evropskou unií 
vyčleněna částka cca 773 mld. 
Kč k realizaci významných 
investičních a neinvestičních 
záměrů, které by měly přispět 
k podpoře růstu jednotlivých 
regionů, a tím celé Evropské 
unie. 

V rámci této skutečnosti byly v druhé 
polovině roku vyhlášeny první výzvy 
z Operačního programu životní prostře-

dí  na realizaci energeticky úsporných 
opatření. Město Prostějov zpracovalo 

a předložilo v rámci výzvy 
tři projekty na energeticky 

úsporná opatření (ZŠ Melantrichova, 
ZŠ Valenty a MŠ Hanačka) s celkovým 
nákladem cca 70 000 tis. Kč, a dále jeden 
projekt na realizaci nového sběrného 

dvora v lokalitě Vrahovice  s celkovým 
rozpočtem cca 12 000 tis. Kč. Maximál-
ní možná výše dotace se pohybuje na 
85 % uznatelných nákladech. Skutečnosti 

o přidělení či nepřidělení dotace pro měs-
to budou známy v průběhu první poloviny 
roku 2008. Ing. Antonín Zajíček,

 vedoucí odboru rozvoje a investic

Prostějov loni získal z národních 
dotačních zdrojů téměř 50 milionů 

Nový sběrný dvůr vyroste v lokalitě za hlavním nádražím. 
Pokryje potřeby obyvatel této části Prostějova, pro které tak 
bude sběrný dvůr navíc snáze dosažitelný. 

Mgr. Vlastimil Uchytil, 
místostarosta města Prostějova

Přehled národních dotací pro město Prostějov za rok 2007

Název instituce Program podpory Investiční akce
Výše 
dotace
v tis. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky Podpora výstavby podporovaných bytů Výstavba domu s pečovatelskou 

službou – ul. Polišenského 20 974

Ministerstvo fi nancí
České republiky

Podpora rozvoje a obnovy regionální 
infrastruktury rekonstrukce ul. Mánesova 7 000

Ministerstvo fi nancí Podpora rozvoje a obnovy regionální 
infrastruktury

IV. etapa rekonstrukce 
Sportcentra - DDM 5 000

Ministerstvo fi nancí
České republiky

Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství

Zateplení fasády a výměna 
oken při RG a ZŠ ul. Studentská 6 000

Státní fond dopravní 
infrastruktury

Příspěvky pro naplňování programů za-
měřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
a jejího zpřístupňování osobám s omeze-
nou schopností pohybu a orientace

I. etapa bezbariérové trasy 1 673

Státní fond životního prostředí Program péče o přírodní prostředí Ošetření dřevin a regenerace 
parku Kolářovy sady 2 240

Krajský úřad Olomouckého kraje
Finanční příspěvky z rozpočtu Olo-
mouckého kraje na výstavbu a opravy 
cyklostezek

Cyklistická stezka 
v biokoridoru Hloučela 300

Krajský úřad Olomouckého kraje
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouc-
kého kraje na dopravně inženýrská opat-
ření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na 
pozemních komunikacích

Optické refl exní prvky 
na okružních křižovatkách 200 

Celková suma dotací 43 347

Od 1. ledna 2008 platí na území 
města Prostějova obecně závazná vy-
hláška č. 9/2007 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek za komunální 
odpad“). Podle této obecně závazné 
vyhlášky musí každá fyzická osoba 
s trvalým pobytem ve městě Prostějo-
vě nebo která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k tr-
valému pobytu žádná fyzická osoba, 
zaplatit místní poplatek ve výši 492 
Kč na kalendářní rok 2008. Splatnost 
poplatku je 30. 6. 2008.

Úhrada poplatku 
za komunální odpad

Platit poplatek můžete: 
1. Hotově v pokladně.
2. Bezhotovostním převodem.
3. Poštovní poukázkou.
4. SIPEM.

Úhrada poplatku 
pokladnou

Pokladna se nachází v přízemí rad-
nice, dveře č. 1. Při úhradě poplatku 
na pokladně musíte sdělit své jméno, 
příjmení, datum narození a bydliště.

Platbu můžete provést i za více osob 
současně prostřednictvím tzv. spo-
lečného zástupce, např. člena rodiny, 
vlastníka domu nebo správce objektu. 
V těchto případech je nutné oznámit 
správci poplatku ( fi nančnímu odboru 
- oddělení poplatků a plateb) na pře-
depsaném formuláři, za které osoby 
byla platba provedena. Tento formulář 
najdete na internetových stránkách 
města Prostějova www.mestopv.cz - 

městský úřad - životní situace, žádosti, 
fi nanční odbor - řešení záležitosti 
občanů, e-mail: fi nancni odbor@mes-
topv.cz

Pokud nebude oznámení provedeno, 
nebude poplatek považován za uhra-
zený - takže se může stát, že zaplatíte, 
ale pokud neoznámíte, za koho byl 
poplatek uhrazen, vznikne přeplatek 
u společného zástupce, vlastníka nebo 
správce nemovitosti, ale u ostatních 
osob vznikne nedoplatek.

Aby mohl společný zástupce, 
vlastník nebo správce nemovitosti 
platbu provést, musí mu osoby, které 
mají zájem, aby za ně platbu provedl, 
oznámit své jméno a datum narození. 
Nechcete-li některé z těchto údajů 
této osobě (společnému zástupci, 
vlastníkovi nebo správci nemovitostí) 
prozradit, můžete provést platbu sami. 
Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují 
platbu jejich zákonní nebo ustanovení 
zástupci, většinou rodiče. Platbu však 
mohou provést i další osoby.

Provozní doba pokladny

Pondělí:   8.00 - 17.00 hodin
Úterý:      8.00 - 15.00 hodin
Středa:     8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek:  8.00 - 15.00 hodin 
Pátek   8.00 - 12.00 hodin

Úhrada poplatku 
bezhotovostním převodem

Účet správce poplatku je 19-
1505517309/0800, variabilní symbol 
má každý poplatník jedinečný. Proto 
pokud chcete poplatek uhradit tímto 
způsobem a neznáte var. symbol, na 
požádání vám jej ochotně sdělí za-
městnanci oddělení poplatků a plateb 
fi nančního odboru. Pokud budete pla-

tit poplatek za více osob jedním pří-
kazem k úhradě, platí stejná pravidla 
o sdělení jmen osob jako u předcháze-
jící úhrady pokladnou.

Úhrada poplatku 
poštovní poukázkou 

Pokud si občan zvolí tento způsob 
úhrady (musí být vyznačen na přede-
psaném formuláři), automaticky mu 
poštovní poukázka bude zaslána před 
splatností poplatku na adresu trvalého 
pobytu. Pokud uhradíte jednou po-
ukázkou poplatek za více osob, platí 
stejná pravidla o sdělení jmen osob 
jako u předcházejících způsobů úhrad. 
Poštovní poukázky s předtištěným 
číslem účtu jsou spolu s formuláři 
o oznámení společného zástupce 
k dispozici na pracovišti správce po-
platku - na fi nančním odboru Měst-
ského úřadu v Prostějově, na oddělení 
poplatků a plateb, přízemí radnice, 
dveře č. 1, dále na internetových strán-
kách www.mestopv.cz - městský úřad 
– životní situace, žádosti, fi nanční od-
bor - řešení záležitosti občanů.

Úhrada poplatku 
prostřednictvím SIPA

Pokud si občan zvolí tento způsob 
úhrady, musí sdělit správci poplatku 
spojové číslo SIPA (na předepsaném 
formuláři). Pokud je platba provede-
na za více osob, platí stejná pravidla 
o sdělení jmen osob jako u předchá-
zejících způsobů úhrad. Jakoukoli 
změnu spojového čísla nebo zrušení 
spojového čísla jste povinni co nejdří-
ve nahlásit správci poplatku.

Příště: Osvobození od poplatkové 
povinnosti.   Finanční odbor

  Městského úřadu v Prostějově

Co byste měli vědět o poplatku 
za komunální odpad - 1. část

Černá skládka na Tiché

Pracovníci společnosti .A.S.A. TS Prostějov naložili na přistavený val-
ník desítky pytlů s odpadem, které svérázný ochránce přírody vyhodil 
v těsné blízkosti říčky Hloučela.  Foto: archiv ČSOP a J. Gáborová 

V letošním roce dochází k drobné, 
ale významné změně v evidenci psů 
v Prostějově. Zatímco v dřívějším ob-
dobí po přihlášení psa na fi nančním 
odboru prostějovského městského 
úřadu získal držitel 
známku na celou dobu 
držení psa, nyní bude 
tato platit pouze pro 
jeden kalendářní rok. 

„Zjistili jsme, že 
mnohdy docházelo 
k neoprávněné mani-
pulaci se známkami, 
lidé si je dokonce razili 
sami,“ uvedla Miluše 
Šafandová z fi nančního odboru. Tako-
vému zneužívání by měl nový systém 
zabránit. „Novou kovovou známku 
zlatavé barvy na jedné straně s vy-
obrazením psa a příslušným číslem, 

na druhé straně s vyraženým rokem 
2008, vydáme držiteli psa na fi nanč-
ním odboru po zaplacení poplatku na 
kalendářní rok. Od příštího roku pak 
už budou držitelé dostávat po zaplace-

ní poplatku pouze samo-
lepku s aktuálním rokem, 
kterou nalepí na stávající 
známku. Každý rok bude 
mít samolepka jinou 
barvu, což už na první po-
hled usnadní strážníkům 
městské policie kontrolu 
pejskařů. To je také cílem 
uvedené změny a věříme, 
že náš záměr lidé pocho-

pí“ dodala Šafandová. 
Výše poplatku ze psa se nemění 

a liší se mimo jiné podle toho, v jakém 
typu domu má držitel psa trvalý po-
byt.  (jg)

Novinka letošního roku 

Nové známky pro psy 

Veletrhu cestovních příležitostí Regi-
ontour v Brně, na němž se prezentovalo 
v rámci Střední Moravy také město 
Prostějov, se zúčastnil i místostarosta 
města Vlastimil Uchytil. „Podle mého 
názoru zde mohou návštěvníci najít 

spoustu inspirace, kam v rámci republi-
ky vyrazit. I pro nás je to jakési vodítko, 
které aktivity ve městě dále rozvíjet. 
Určitě neuděláme chybu, když budeme 
rozšiřovat síť cyklotras a nabízet právě 
tento typ turistiky,“ řekl Uchytil.

Jak rozvíjet turistiku?


