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Využijte možnost podat daňové 
přiznání elektronicky 

Termín pro podání přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob za 
rok 2007 připadne letos na  pondělí 
31. března. Fyzické osoby zvyklé vy-
užívat internet mohou i letos vyplnit  
svá daňová přiznání  elektronicky 
pomocí inteligentních formulářů 
s nápovědou a kontrolou na adrese 
http://adisepo.mfcr.cz/ a následně takto 
vyplněná daňová přiznání  včetně všech  
příloh prostřednictvím  této adresy 
také elektronicky doručit příslušnému 
fi nančnímu úřadu. Pomocí elektro-
nické aplikace na výše uvedené adrese  
se doručují  elektronická podání pro 
všechny fi nanční úřady.  

Pokud je občanem podáno daňové 
přiznání elektronicky, ale bez zaručeného 
elektronického podpisu, pak je nutné 
současně vytisknout tzv. „e-tiskopis“ 
(opis elektronicky podaného přiznání), 
tento podepsat běžným způsobem a do 
tří dnů  jej doručit na fi nanční úřad. 
Přílohy, které byly podány elektronicky 
s daňovým přiznáním, se v písemné for-
mě na fi nanční úřad již nedoručují.

Zpravidla do několika minut od  elek-
tronického podání daňového přiznání  
obdrží občan   potvrzení o přijetí  elektro-
nického daňového přiznání na společné 
technické zařízení správce daně formou 
datové zprávy, která  je nezaměnitelná 
a prokazuje přijetí elektronického podání 

s přesností na den, hodinu, minutu i se-
kundu. Mimo to má občan možnost si na 
svém počítači vytisknout opis elektronic-
kého potvrzení podání. 

Podání daňového přiznání elektronic-
kou cestou znamená  rychlejší zpracování 
údajů, šetří občanům čas, zkracuje dobu 
strávenou  na fi nančních úřadech a na 
poštách. Elektronickým podáním lze také 
prakticky projevit svůj vztah k přírodě 
a k životnímu prostředí.  Česká daňová  

správa ročně zpracuje téměř 10 miliónů 
daňových přiznání v papírové podobě, což 
představuje přibližně 300 tun papíru. 

Veškeré bližší informace týkající se 
elektronického podání daňových přizná-
ní naleznete na internetových stránkách 
české daňové správy http://cds.mfcr.cz, 
v sekci „Daně elektronicky“. 

Ing. Petra Homolová,
tisková mluvčí  

Finančního ředitelství v Ostravě

(Dokončení ze strany 1)
Od prvopočátku jsme jej podrobně 

konzultovali také s tehdejším zmocněn-
cem vlády České republiky pro lidská 
práva MUDr. Janem Jařabem.  Zastupi-
telstvo města ustavilo v září roku 2000 
pracovní skupinu, která tuto společen-
sky složitou a nevděčnou problematiku 
řešila a připravovala podklady pro radu 
města a zastupitelstvo. Tento projekt je 
dnes uváděn odborníky jako určitý vzor 
možného řešení. Organizace Člověk 
v tísni zaslala Radě města Prostějova 
v květnu 2005 písemné sdělení, kde 
mimo jiné uvedla, že náš projekt vy-
cházel ze znalosti aktuální situace všech 
rodin, individuálního přístupu a snahy 
objektivního posouzení schopnosti in-
tegrovat Romy do společnosti. 

Kolik obyvatel bydlelo v kolonii 
U Svaté Anny a kterým město zajišťo-
valo náhradní bydlení?

V této kolonii bydlelo zhruba 250 
až 400 obyvatel. Jejich počet se často 
měnil, například, když přijely „krátko-
dobé“ návštěvy ze Slovenska. Opět však 
zdůrazním, že bytové náhrady nebo 
půjčky jsme poskytovali pouze těm 
obyvatelům, kteří měli řádné nájemní 

smlouvy a nedlužili městu peníze. Ti 
obyvatelé, kteří nesplňovali tyto pod-
mínky, buď dobrovolně odjeli nebo byli 
exekučně vystěhováni. Při narůstající 
migraci Romů nejen ze Slovenska lze 
jen stěží odhadnout, kolik a za jakých 
podmínek by v této kolonii v součas-
nosti žilo lidí. 

Kolik bytových náhrad a půjček za-
jistilo město lidem od Svaté Anny?

Město postupně přidělilo těm 
obyvatelům, kteří splňovali uvedené 
podmínky, sedmnáct městských bytů 
a v devatenácti případech jim poskytlo 
půjčku na nákup šestnácti nemovitostí. 
Tyto půjčky byly ve výši 6,5 mil. korun. 

Někteří občané a zástupci sdělova-
cích prostředků však měli k poskyto-
vání těchto půjček Romům výhrady.

Před pěti roky jsme byli jen kritizo-
váni, jak tento složitý společenský pro-
blém řešíme, ale nikdo nám doposud 
neporadil, jak jsme jej měli řešit jinak. 
Pokud někomu zbouráme střechu nad 
hlavou, jsme mu ze zákona povinni 
zajistit náhradní bydlení. Ve vlast-
nictví města bylo v té době jen 1 500 

obsazených bytů. Žádné větší byty pro 
mnohočetné rodiny jsme však neměli 
k dispozici. Představte si, že bychom 
například těmto mnohočetným rodi-
nám byty kupovali. Jaká by byla vý-
sledná cena za řešení této lokality? Bylo 
pouze otázkou času, kdy by hygienici 
toto odstrašující ghetto nařídili městu 
vyklidit a zajistit ubytování pro všechny 
jeho obyvatele. Jsem přesvědčený, že 
město tímto postupem ušetřilo miliony 
korun. 

Měl jste osobní odpovědnost za 
projekt, který řešil tuto lokalitu. Když 
se po letech ohlédnete, co jste tímto 
projektem získal?

Stručně řečeno, pár nepřátel, snad 
na celý život, a několik vzpomínek, na 
které je nejlepší co nejrychleji zapo-
menout. Na druhou stranu jsem měl 
možnost poznat mnoho zajímavých 
lidí a získat cenné životní zkušenosti. 
Podstatnější však je, co tímto projektem 
získalo město Prostějov a naši občané. 
Podle odborníků jde o jeden z nejlep-
ších a nejaktivnějších projektů, který 
kompetentně vyřešil problém sociálně 
vyloučené lokality.

(Dokončení ze strany 1)
Platby daně z příjmu fyzických 

osob je nutné provést na účet č. 721 
- 97620811/0710, variabilní symbol 
- rodné číslo, konstantní symbol 
- 1148. Platby lze také provádět bez 
manipulačních poplatků prostřednic-

tvím daňových složenek, které jsou 
k dispozici na fi nančním úřadě i na 
kterékoliv poště ČR.

Ing. Pavel Michalec, MBA,
ředitel Finančního úřadu 

v Prostějově   

Bývalá kolonie U Svaté Anny
Rozhovor na téma:

Informace Finančního úřadu v Prostějově  
k podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob za rok 2007

U příležitosti Světového dne vody 
připravila MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ, a. s., provozovatel vodohos-
podářské infrastruktury v okresech 
Olomouc, Prostějov a Zlín, pro ši-
rokou veřejnost v sobotu 22. března 
den otevřených dveří, v jehož rámci 
umožní široké veřejnosti:

• Prohlídku a ukázku chodu tech-
nické památky - původní parní čerpací 
stanice Chválkovice z roku 1889, která 
až do roku 1960 sloužila pro zásobová-
ní hanácké metropole pitnou vodou.

• Prohlídku moderní úpravny vody 
Černovír, jejíž výstavba dokončená 
v roce 2001 umožnila opětovné využití 
zdrojů v Černovírském lese, zasažených 
povodní v roce 1997, pro zásobování 
pitnou vodou.

• Prohlídku čistírny odpadních vod 
v Olomouci, která v uplynulém období 
prošla náročnou intenzifi kací a moder-
nizací.

• Prohlídku čistírny odpadních vod 
v Prostějově.

Prohlídky povedou zaměstnanci 
společnosti s dlouhodobými zkuše-
nostmi v oblasti vodního hospodářství, 
kteří budou rovněž připraveni reagovat 
na dotazy návštěvníků.

Rozbory vody zdarma

„V rámci dne otevřených dveří na-
bídneme občanům již tradičně zcela 
zdarma provedení malého chemické-
ho rozboru vzorků vody z vlastních 
zdrojů,“ potvrdila Helena Koutná, 
tisková mluvčí společnosti MORAV-
SKÁ VODÁRENSKÁ. „Vzorky vody 
budou od občanů vybírány v úpravně 
vody v Černovíře od 9 do 12 hodin 
a v čistírně odpadních vod v Prostě-
jově v době prohlídek, tedy v 9, 10, 
11 a 12 hodin. Podmínkou je, aby byla 
dodána plná 1,5 litrová plastová láhev 

od minerální vody bez příchuti,“ zdů-
raznila Koutná.

Upozornění motorizovaným 
zájemcům o prohlídky

Objekty úpravny vody Černovír 
a parní čerpací stanice Chválkovice se 
nacházejí v ochranném pásmu vodních 
zdrojů. Příjezd k nim je proto zaká-
zán. V případě zájmu o prohlídku je 
nejlepší využít městskou hromadnou 
dopravu. V případě prohlídky čističky 
odpadních vod Olomouc - Nové sady 
je možné parkovat přímo před areálem 
čistírny.

Doby prohlídek

Čistička odpadních vod Olomouc: 
9.15, 10.15, 11.15 a 12.15 hodin. 

Čistička odpadních vod Prostějov: 
9, 10, 11 a 12 hodin.

Úpravna vody Černovír a parní 
čerpací stanice Chválkovice: 9, 10, 11 
a 12 hodin. 

Společnost MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s. - člen skupiny Veolia 
Voda - vznikla fúzí společností Stře-
domoravská vodárenská, a. s., a Zlínská 
vodárenská, a. s. MORAVSKÁ VODÁ-
RENSKÁ, a. s. (dále jen MOVO) působí 
na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. 
Má 575 zaměstnanců, zásobuje celkem 
409 tisíc obyvatel Olomouckého a Zlín-
ského kraje. MOVO provozuje celkem 
40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 
čistíren odpadních vod a zajišťuje ser-
vis pro 2 259 kilometrů vodovodních 
a 1 072 kilometrů odpadních sítí. 

Pro kontakt se zákazníky slouží pět 
zákaznických center. Na Prostějovsku 
mohou zákazníci navíc nepřetržitě vy-
užívat zákaznickou linku 844 744 644. 
Webové stránky společnosti jsou 
www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz. 

Otevřené dveře v Moravské vodárenské

Sdružení obrany spotřebite-
lů (SOS) informuje spotřebitele 
o možnosti konzultací v poraden-
ském centru v Městské knihovně 
Prostějov, Skálovo náměstí.

Pracovníci poradenského centra jsou vám k dispozici 
každý první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin. Nej-
bližší termíny: 6. března a 3. dubna.

Poradna Sdružení 
obrany spotřebitelů

Kde vám poradí řešit spotřebitelské problémy

Konzultační dny České obchodní inspekce probíhají 
vždy první pracovní pondělí v měsíci v kanceláři č. 435 
Městského úřadu v Prostějově, Školní ulice č. 4, Pro-
stějov, a to vždy od 13 do 16 hodin. Nejbližší termín: 
7. dubna.  

Bližší informace je možné získat na Obecním živnos-
tenského úřadu MěÚ v Prostějově, Školní ulice 4, Pros-
tějov, v přízemí objektu.

Konzultační dny 
České obchodní inspekce

Přijďte si pro malý 
rozbor vody zdarma

Změna provozní doby 
v MC Dvořákova

Od 3. března není odpolední pro-
voz v MC Dvořákova. V pondělí od 
15 do17.30 hodin je pouze angličtina 
s hlídáním dětí.

Od 27. března od 8.30 do 12.00 hodin 
v MC Dvořákova - skupina Zajíčci - děti 
od 1,5 do 2,5 roku.

Mimi klub

Každou středu od 13 do 15 hodin 
v MC Dvořákova. Každý týden od 13.15 
do 13.45 hodin hopsánky a zpívánky 
s miminky.

Ve středu 12. března laktační poradna 
- pro kojící a těhotné maminky, s porad-
kyněmi z prostějovské nemocnice.

V MC Cipísek, Dvořákova 5 půj-
čujeme odsávačky mateřského mlé-
ka. Informace na telefonním čísle 
602 364 868.

Chystáme se do mateřské 
školy - besedy s ředitelkami 

 
Čtvrtek 6. března - MC Dvořákova, 

od 10 hodin.
Úterý 11. března - MC Sídliště Svobo-

dy, od 10 hodin.

Dopoledne pro mámu

Mateřské centrum Dvořákova, ve 
čtvrtek od 10 hodin, děti bez omezení 
věku.

Čtvrtek 13. března Jak zdravě zhub-
nout.

Čtvrtek 20. března Receptář veliko-
nočních nápadů.

Tvořivá odpoledne 
pro rodiče s dětmi

MC Sídliště Svobody, ve středu od 
15.00 do 17.30 hodin, děti bez omezení 
věku.

Středa 12. března - jarní tvoření 
z kinder vajíček.

Středa 19. března - velikonoční vý-
zdoba a kraslice.

Středa 26. března - kytky a broučci ze 
silonek.

Zápis do kroužků pro děti 
- Cipískova školička 
a Hrátky s pohádkou 

Zápis do kroužků pro děti - Cipís-
kova školička a Hrátky s pohádkou na 
období duben - červen během měsíce 
března na obou pracovištích mateřské-
ho centra. 

Mateřské centrum Cipísek 
Pracoviště: MC Dvořákova 5, tel. 602 364 868,

MC Sídliště Svobody 6, tel. 602 364 874,
mcprostejov@centrum.cz, www.mcprostejov.goo.cz.

Úterý 25. března - okruh č. 1: 
Pernštýnské nám., Kravařova, Fügne-
rova, Skálovo nám., Školní, Šerhovní, 
Kramářská, nám. T. G. Masaryka, Du-
kelská brána, Knihařská, U Spořitelny, 
Žižkovo nám., Žižkovo nám. - parko-
viště, Vojáčkovo nám. - Svatoplukova, 
Smetanovy sady, nám. E. Husserla, 
nám. E. Husserla - parkoviště, Hlaváč-
kovo nám., Hlaváčkovo nám. - parko-
viště, Vojáčkovo náměstí.

Středa 26. března - okruh č. 2: 
Komenského, Wolkerova, Na Spojce, 

Sušilova. Sádky, Újezd - O2 - okruh, 
Netušilova, Křížkovského, Lutinova, 
Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Dem-
lova, Hradební, Kostelní, Úprkova, 
Koželuhova, Křížkovského - včetně 
parkoviště, Újezd - parkoviště.

Čtvrtek 27. března - okruh č. 3: 
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na 
Vyhlídce, Hloučelní, J. Lady, Matho-
nova, nová nemocnice - parkoviště, 
K. Svolinského, A. Slavíčka, K. Svolin-
ského - parkoviště.

Pátek 28. března - okruh č. 4: 

K. Svolinského, V. Špály, J. Zrzavého, 
kpt. O. Jaroše, A. Fišárka, B. Dvorského, 
C. Boudy, S. Suchardy, K. Svolinského 
- parkoviště, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. 
O. Jaroše - parkoviště, PENNY market 
- chodníky, K. H. Kepky, C. Boudy 
- parkoviště.

Sobota 29. března - okruh č. 5: 
Nerudova, Melantrichova, E. Králíka, 
Polská, Ruská, Dělnická, Fanderlíkova, 
Obránců míru, kpt. O. Jaroše, J. Švermy, 
Melantrichova - parkoviště, Fanderlí-
kova - parkoviště.

Strojní čištění města v březnu


