
Až do 31. března 2008 bude pro 
automobilovou dopravu uza-
vřena ul. Ruská. Důvodem je 
dokončení stavební akce (kana-
lizace a povrchová úprava).   
  Foto: Y. Pudilová 
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ŽELEČ: cihlový, samost. stojící 
dvoupodlažní dům se 4-mi sa-
most. byty, dvorem, průjezdem a 
zahradou. El., voda, plyn.              
  Cena: 1 600 000 Kč

KOSTELEC NA HANÉ: řadový 
dvoupodlažní dvougenerační 
dům v centru obce. Veškeré inž. 
sítě, pozemky 1.982 m2.  
             Cena a bližší info v RK

LIPOVÁ: dům 2+1 v dobrém tech. 
stavu vhodný k trvalému bydlení 
nebo rekreaci; zahrada 720 m2, 
el. 220/380 V, obecní voda, plyn, 
žumpa. Cena k jednání

PROTIVANOV: objekt vhodný k 
podnikání (po úpravách i k byd-
lení) v centru obce. Ihned volné.           
 Cena nájmu dle dohody, 
 prodej 850 000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY
pronájem

PROSTĚJOV - ŽIŽKOVO 
NÁM.: 2 kanceláře ve 3.patře 
polyfunkčního domu na pěší 
zóně města vč. sociálního záze-
mí.  Cena: 800 Kč/m2/rok
PROSTĚJOV: nebytové prosto-
ry se zázemím, cca 70 m2, na 
přízemí domu v centru města; 
vlastní vstup, topení i měřiče 
energií, volné dle dohody. Vhod-
né jako kanceláře, k provozová-
ní služeb apod. Cena:
  5 000 Kč/měsíc + energie
PV - centrum: pronájem nebyt. 
prostor o výměře 67 m2 se zá-
zemím v suterénu kompletně 
rekonstr. polyfunkčního objektu 
s parkováním. Cena: 
  1 000 Kč/m2/rok + energie
Prostějov: pronájem tempe-
rovaných nebyt. prostor 176 
m2 ve 2.patře dvorního traktu 
komerčně využívané nemovi-
tosti. Nákladní výtah, vjezd pro 
nákladní auta. 
  Cena a bližší info v RK

PROSTĚJOV: pronájem re-
klamních ploch na budově nebo 
oplocení u velmi frekventované 
silnice. Velikost a cena ploch dle 
domluvy. Bližší info v RK

BYTY - pronájem
1+1 - Tylova: dům i byt po re-
konstrukci, linka KORYNA, plo-
voucí podlahy, dlažby, obklady, 
plast. okna, volný od 1.2.08  
  Cena: 6 000 Kč vč. ink
1+1 - Sídl. svobody: dům po 
rekonstrukci, plast. okna, nová 
lodžie; ihned volný          
 Cena: 6 000 Kč vč. ink
1+1 - Sídl. svobody: byt i dům 
po rekonstrukci, plast. okna, 
nová lodžie, nová kuch. linka,  
podlahy ...; ihned volný                  
 Cena: 6 500 Kč vč. ink
1,5+1 - Západní: část. zařízený 
cihl. byt, stáří domu cca 10 let, 
volný od 3/08                  
 NOVINKA: 6 500 Kč vč. ink
2+1 - Karlov: cihl. byt po opra-
vách, nové vl. etážové topení, 
nová linka, plovoucí podlahy...  
 NOVINKA: 5 000 Kč + ink
2+1 (upravený na 3+1) - Dvo-
řákova: část. zařízený byt, volný 
od 1.2.08 
  NOVINKA: 6 700 Kč + ink

ZDĚTÍN: řadový dvoupodlažní dům 
5+2 s hosp. stavbami ve dvoře 11 
km od PV. El., studna, žumpa, plyn; 
zahrada, vjezd do dvora, dobrý 
tech. stav. Cena: 1 200 000 Kč

MOSTKOVICE: nárožní dvou-
podlažní dům po rekonstrukci 
o vel. 4+1 s garáží, vjezdem a 
dvorem.  
           Cena a bližší info v RK

RUNÁŘOV: samost. stojící zděný 
nepodsklepený dům o vel. 1+1 s 
hosp. částí a garáží. Pozemek 586 
m2; el., voda, septik, topení lokální 
na pevná paliva.  Cena: 330 000 Kč

PROSTĚJOV:  pronájem obch. ploch 
na frekventovaném místě v přízemí 
- prodejna s výkladci a 2ma samost. 
vstupy se zázemím a možností par-
kování.  Cena a bližší info v RS

PROSTĚJOV: prodej průmyslového 
areálu či pronájem jeho části v průmys-
lové zóně města při sjezdu PV-střed z 
rychlostní komunikace R46 ve směru 
Brno - OL.  Cena a bližší info v RK

REAL SPEKTRUM 
® www.realspektrum.com

Pernštýnské náměstí 6, Prostějov Tel.: 582 334 010-1         777 710 280-3

1+1 - Tylova: družst./panel., 
39 m2, 2.p./ze 3, rekonstruo-
vaný dům bez výtahu, byt po 
rekonstrukci - nová kuch. linka, 
podlahy, plast. okna se žaluzi-
emi, lodžie, orientace východ 
- západ Cena: 1 150 000 Kč

2+1 - J.B. Pecky: družst./cihl., 1. 
p./ze 3, 54 m2, vl. topení, nízké ná-
klady na bydlení, příjemné prostředí 
nedaleko centra, plast. okna, nově 
zateplená fasáda domu; byt je ihned 
volný SLEVA - nová cena:
   1 095 000 Kč

2,5+1 - J. Zrzavého: družst./
panel., 5.p./ze 7, v rekonstr. 
domě; byt po celkové rekon-
strukci: zděné jádro, nová linka, 
rohová vana, obklady, dlažby, 
plovoucí podlahy, plast. okna, 
lodžie ...  Cena: 1 400 000 Kč

3+1 - Sídl. svobody: os. vlast./
panel., 1.p./ze 7, byt i dům po 
kompletní rekonstr. - zděné 
byt. jádro, kuch. linka KORYNA 
vč. spotř., nové dveře...; plast. 
okna, lodžie. Možnost dokoupe-
ní garáže. Cena: 1 500 000 Kč

3+1 - sídl. Západ: os. vlast./
panel., 2.p./ze 7, v domě s vý-
tahem, udržovaný byt s lodžií, 
vest. skříně v předsíni       

  NOVINKA: 1 550 000 Kč

3,5+1 - Sídl. svobody: družst./
panel., 4.p./ze 4 bez výtahu, 
dům po rekonstrukci, zánovní 
kuch. linka, na míru vest. skří-
ně v ložnici, plast. okna, nová 
lodžie
  Cena: 1 550 000 Kč

3+1 - Dolní: os. vlast./panel., 
3.p./ze 7 s výtahem, byt po 
rekonstrukci - nová kuch. linka, 
nové podlahy, v bytě komora + 
další úložné prostory mimo byt, 
ihned volné     
 Cena: 1 690 000 Kč
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Komise životního 
prostředí:

žádosti o veřejnou 
finanční podporu

Komise životního prostředí při 
Radě města Prostějova oznamu-
je, že i v letošním roce je možné 
požádat o veřejnou fi nanční 
podporu poskytovanou z roz-
počtu města Prostějova. Komise 
životního prostředí podporuje 
žádosti, které se týkají ochrany 
a tvorby životního prostředí a en-
vironmentální výchovy a osvěty. 

Formulář žádosti je k dispozici 
na internetových stránkách města 
Prostějova, v informačním stře-
disku městského úřadu na nám. 
T. G. Masaryka 12-14 nebo 
přímo na odboru životního pro-
středí, Školní 4, Prostějov, u ing. 
Blažkové. 

Žádosti včetně příslušných pří-
loh je možné podat na podatelně 
MěÚ na nám. T. G. Masaryka 
12-14 Prostějov, a to nejpozději 
do konce února daného roku. Při 
posuzování žádostí bude mimo 
jiné brán zřetel na termín podání 
žádosti.

Město Prostějov
přijímá do pracovního poměru  uchazeče na místa

strážník Městské policie Prostějov.
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním 
předpokladů pro výkon funkce strážníka dle § 4 záko-
na č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů.

Základní podmínky:
- občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- bezúhonnost a spolehlivost
- fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
-  úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů 

v rámci přijímacího řízení
- úplné střední vzdělání s maturitou
- řidičský průkaz minimálně skupiny B
- uživatelská znalost práce na PC
- morální předpoklady pro výkon této práce
- výhodou bydliště v Prostějově a okolí

- výhodou zbrojní průkaz
- znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
- zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
- při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
- platové zařazení dle stávajících platových předpisů
- osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
- rizikový příplatek
- bezplatné výstrojní náležitosti
- příspěvek na stravování
- možnost sportovního vyžití

   Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který 
každý uchazeč obdrží při osobní návštěvě na Městské poli-
cii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním přihlášky. 
Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší infor-
mace lze získat na telefonním čísle 582 402 222 u zástupce 
ředitele Libora Šebestíka.

Uzavírka 
Ruské ulice

Sportcentrum - DDM
Vápenice 9, Prostějov

pořádá

dětský karneval.
V sobotu  9. února od 15 do 17 hodin

 v tělocvičně Sportcentra - DDM, 
Vápenice 9.

14.30 -  otevření šaten, převlečení do 
masek

15.00 -  slavnostní průvod + představení 
masek

15.30 - tanec dětí s rodiči, soutěže
16.00 - volba nejzdařilejší masky
16.30 - rej masek, soutěže
17.00 - závěrečný tanec masek.

Poplatek 10 Kč za osobu. 
Přezůvky s sebou! 


