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Prodej pozemků 
u nové nemocnice 

Pět desítek parcel u nové nemocni-
ce (jižně a západně od areálu nemoc-
nice) chce město Prostějov v letošním 
roce prodat zájemcům o výstavbu ro-
dinných domků. Jde o stavební místa 
o přibližných výměrách 646 m2, 
715 m2, 760 m2, 1 000 m2 a 1 200 m2. 

„Poslední dobou se řada občanů 
dotazuje, kdy už přistoupíme k pro-
deji,“ potvrzuje zájem stavebníků 

místostarosta Vlastimil Uchytil. 
„Chtěl bych však tímto požádat 
o trpělivost. V lednu letošního roku 
podalo město žádost o vydání staveb-
ního povolení na budování inženýr-
ských sítí pro těchto padesát parcel. 
Pokud půjde vše podle harmonogra-
mu, zasíťování by mohlo být hotovo 
v září letošního roku. Připravujeme 
i variantu, že bychom s prodeji parcel 
mohli začít už v průběhu budování 
inženýrských sítí,“ doplnil Uchytil.

„Naším zájmem mimo jiné je, aby 
se parcely dostaly do rukou fyzických 
osob, které by zde postavily a zko-
laudovaly rodinné domy do tří let. 
V případě, že toto nedodrží, chceme 
si jako město vyhradit předkupní 
právo. Nyní čekáme na odborné 
právní vyjádření, zda takový postup 
umožňuje jedna z plánovaných vari-
ant prodeje, kterou je dražba. Pokud 
ne, zvolili bychom zřejmě jako formu 
prodeje obálkovou metodu. V tom 
případě by dle diskuse v radě města 
proběhlo otevírání obálek na jednání 
zastupitelstva, které je ze zákona pří-
stupné veřejnosti. 

Nechci ale předjímat, jaký způsob 
prodeje nakonec město zvolí. Zájem-
ci se však nemusejí obávat. Termín 
i způsob prodeje zveřejníme včas. 
A to jak v Radničních listech a na 
městském webu, tak i v dalších regi-
onálních médiích,“uzavřel místosta-
rosta Vlastimil Uchytil.  (jg)

Aktuálně

Střední průmyslová škola oděvní 
Prostějov vyhlašuje 8. ročník soutěže 
v modelové tvorbě oděvů a oděvních 
doplňků Doteky módy. Soutěžní katego-
rie: 1. věková: a) do 15 let (bez omezení),  
b) od 15 let (bez omezení), 2. tematická: 
a) oděv, b) oděvní doplněk.

Vyplněnou přihlášku (naleznete na 
webových stránkách školy) zasílejte do 
31. 3. 2008 na adresu školy: SPŠ oděvní 
Prostějov, Vápenice 1, 796 62 Prostějov 
nebo e-mailem na adresu: spsodev@pv-
skoly.cz. 

Přihlášení autoři se zúčastní  neveřej-
ného předkola soutěže 11. 4.  v prosto-
rách KK Duha ve Školní ul. č. 4. Finále 
soutěže s vyhlášením vítězů proběhne 
na slavnostním galavečeru 25. 4. v Měst-
ském divadle v Prostějově za účasti zná-
mých osobností show businessu.  Vítězné 
výrobky budou odměněny hodnotnými 
věcnými cenami.

Informace o podmínkách soutěže získá-
te na telefonním čísle 582 346 711, 582 346 
722 nebo na http://spso.pvskoly.cz/.

Doteky módy opět přivítají známé celebrity

Finálová show s bohatým programemFinálová show s bohatým programemFinálová show s bohatým programem

probìhne 4. 4. 2008 v 19 hodin v Mìstském divadle v Prostìjovì

Semifinále 8. 3. 2008

Pøihlaste se do 27. 2. 2008!

Zašlete foto+ pøihlášku na adresu:

IN!Cosmetics,Vrahovická 4,79601 Prostìjov

nebo email: miss.2008@email.cz
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Národní srovnávací zkoušky můžete složit 
na Gymnáziu Jiřího Wolkera 

Národní srovnávací zkoušky určené 
studentům maturitních roč-
níků, kteří míří na vysokou 
školu, mohou zájemci od letoš-
ního školního roku nově složit 
i na Gymnáziu Jiřího Wolkera 
v Prostějově. 

„Naše škola je jedním z 27 
akreditovaných míst v celé 
České republice. Jsme jediní 
v okrese Prostějov a jedním 
z pouhých tří míst v Olo-
mouckém kraji, kde společnost SCIO 
tyto zkoušky organizuje. Je to pro Gym-

názium Jiřího Wolkera nejen otázka 
prestiže, ale především výborná 
šance pro studenty maturitních 
ročníků v regionu absolvovat 
národní srovnávací test v tak-
řka domácím prostředí. Přitom 
o zkoušky neustále roste zájem, 

protože řada vysokých škol podmiňuje 
přijetí právě absolvováním zmíněných 

testů. Studenti mohou srovnávací zkouš-
ku složit i vícekrát a pro účely přijímacího 
řízení na vysokou školu pak použít test 
s nejlepším výsledkem,“ vysvětlil zástup-
ce ředitele GJW Mgr. Michal Müller.

Národní srovnávací zkoušky probíhají 
v České republice od listopadu loňského 
roku až do konce května roku letošního. 
„Více než sto dvacet studentů prošlo tes-
továním v sobotu 9. února, další termíny 
Národních srovnávacích zkoušek jsou 
29. březen a 1. a 31. květen,“ upřesnila 
koordinátorka projektu RNDr. Anna 
Průšová z GJW.  (Dokončení na straně 3) 

Mgr. Michal Müller,
radní a zástupce ředitele GJW

Městu Prostějov byla v průběhu 
měsíce ledna 2008 přislíbena dotace 
v rámci Operačního programu životní 
prostředí v prioritní ose 4.1 Zkvalitnění 
nakládání s odpady na realizaci nového 
sběrného dvora v ulici Průmyslová. Do 
městského rozpočtu tak přibude částka 
cca 11,3 mil. Kč. 

Co vybudování nového 
sběrného dvora 

Prostějovanům přinese

Nový sběrný dvůr odpadů se bude 
nacházet v zastavěné průmyslové lokalitě 
východní části města Prostějova. Poze-
mek je ohraničen ulicí Průmyslovou, 
ulicí Vrahovickou, železniční vlečkou 
a železniční tratí č. 301 Olomouc - Pro-
stějov. Projekt počítá s rozlohou cca 
1 884 m2  a kapacitou zhruba 45 000 tun 

odevzdaného odpadu ročně, ze kterého 
bude dále využito téměř  2 000 tun. 

Nový sběrný dvůr bude tvořen z větší 
části prostranstvím se zpevněnou plo-
chou, na které budou umístěny kon-
tejnery. Dále zde budou vybudovány 
prostory, které budou sloužit pro po-
třeby provozovatele. Pro 
nebezpečný odpad bude 
vyčleněn přístřešek a uza-
vřený objekt skladu.

Zahájení výstavby no-
vého sběrného dvora se 
předpokládá ve druhém 
čtvrtletí 2008. Celková 
doba výstavby by neměla 
přesáhnout osm měsíců 
od doby zahájení. Hlav-
ním cílem projektu této 
výstavby je zkvalitnění 
nakládání s odpady 

a dále rozšíření kapacity sběru odpadů 
ve městě Prostějov. Tím by mělo dojít 
k omezování černých skládek, což bude 
mít posléze druhotný efekt v rámci sni-
žování nákladů města na jejich případ-
nou likvidaci.  Ing. Antonín Zajíček, 

 vedoucí odboru rozvoje a investic

Nový sběrný dvůr v Prostějově 

  lokalizace nového sběrného dvora

Snímkem z archivu SPŠ Oděvní se vracíme k lońskému ročníku Doteků módy. 

Šance pro zájemce o studium na vysokých školách

Zasedání Zastupitelstva města 
Prostějova se uskuteční 

v úterý 26. února. 
Místo, hodina a program 

budou upřesněny nejpozději 
7 dnů před zasedáním 

na úřední desce 
a webových stránkách města.


