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Osvobození 
od poplatkové povinnosti

Osvobozeny od místního poplatku 
za komunální odpad v roce 2008 jsou:

• Fyzické osoby s trvalým pobytem 
na území města Prostějova, pobývající 
nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo 
území České republiky. Tuto skutečnost 
je povinen poplatník oznámit 
správci poplatku písemně formou 
čestného prohlášení do konce ledna 
následujícího po roce, za který může 
být poplatek zaplacen. 

• Fyzické osoby, umístěné v Domově 
důchodců, Nerudova 70, Prostějov 
a v Centru sociálních služeb Prostějov, 
příspěvkové organizaci, Lidická 86 
a Martinákova 9, Prostějov, které mají 
na území města Prostějova trvalý pobyt, 
a to po dobu umístění v uvedených 
zařízeních sociální péče. 

• Poplatníci - fyzické osoby, kteří 
jsou vlastníci nebo spoluvlastníci 
stavby určené k individuální rekreaci, 
pokud se tato stavba nachází na území 
města Prostějova, a současně jsou 
poplatníky s trvalým pobytem ve městě 
Prostějově. 

• Nezletilí poplatníci, kteří jsou třetím 
a dalším dítětem žijícím v domácnosti 
alespoň s jedním zletilým poplatníkem. 
Osvobození se nezletilým poplatníkům 
poskytne poprvé v kalendářním roce, 
kdy jim vznikla povinnost  platit 
poplatek a naposledy v kalendářním 
roce, v němž  dovrší 16 let věku, za 
předpokladu, že zákonný zástupce 
nezletilého poplatníka doručí správci 
poplatku v každém roce, kdy osvobození 
trvá, nejpozději v den splatnosti 
poplatku, písemně čestné prohlášení, 
dále, že nezletilý poplatník není 
umístěn v ústavu sociální péče nebo 
v náhradní rodině,  zákonný zástupce ani 
nezletilý poplatník není evidován jako 
dlužník města Prostějova a poplatek za 
komunální odpad není hrazen formou 
sociálních dávek.  

• Ve výši 50 % jsou od místního 
poplatku za komunální odpad 
osvobozeni poplatníci -  fyzické osoby, 
kteří jsou studenty denního studia škol 
mimo město Prostějov za předpokladu, 
že se prokáží potvrzením o zajištění 
ubytování v daném místě a potvrzením 

o studiu příslušné školy, a to nejpozději 
do dne splatnosti poplatku. 

Poměrné částky 

   S výší poplatkové povinnosti souvisí:
- změny trvalého pobytu
- narození
-  úmrtí.

Změna trvalého pobytu

   Pokud se do Prostějova přistěhujete nebo 
se z Prostějova odstěhujete, platíte popla-
tek v poměrné výši, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců trvání poplatkové 
povinnosti v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu ka-
lendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto 
měsíce. V případě úhrady poplatku na 
celý kalendářní rok máte nárok na základě 
žádosti na vrácení poměrné částky.

Narození dítěte

Při narození dítěte postupují zákon-
ní zástupci při výpočtu poměrné částky 
stejně jako v případě přistěhování se do 
města.

Úmrtí

Při úmrtí přechází poplatková po-

vinnost na oprávněné dědice. Pokud 
v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na 
něj nárok dědicové. Na základě usne-
sení okresního soudu (po skončení 
dědického řízení), který je součástí 
žádosti, pak lze požádat písemně o vrá-
cení přeplatku. Pokud vznikne v den 
úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej 
bude vymáhat po dědici.

Těžká sociální situace

   Občané sociálně potřební, nezaměst-
naní, rodiny s nezaopatřenými dětmi 
se mohou obrátit na příslušný odbor 
sociálních věcí ve Školní ulici, tel. 
582 329 301, 582 329 321, se žádostí o 
jednorázovou dávku.

Nedoplatky, zvyšování 
a jejich vymáhání

  Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnos-
ti nebo zaplatíte v nesprávně nižší 
výši, stáváte se dlužníkem a vámi 
včas nezaplacené poplatky můžeme 
zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.
Pokud dojde k vymáhání, zvýší se dluh 
o dalších 200 Kč. Bude-li například 
vymáháním pověřen soudní exekutor, 
může dlužník zaplatit mnohonásobek 
vymáhané částky.

Právní úprava a informace 

Obecně závazná vyhláška č. 9/2007 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů je k dispozici na 
internetové adrese www.mestopv.cz  
- městský úřad - vyhlášky města
V případě nejasností se můžete infor-
movat na Městském úřadě v Prostě-
jově, na fi nančním odboru, oddělení 
poplatků a plateb, na nám. T. G. Ma-
saryka 12-14, přízemí budovy, dveře 
č. 1, telefon 582 329105, 582 329 103.
Informace týkající se odvozu a třídění 
odpadů vám může podat Městský úřad 
v Prostějově, odbor komunálních slu-
žeb, nám. T. G. Masaryka 12 -14, tele-
fon 582 329 555, 582 329 556-9.

Finanční odbor Městského úřadu 
v Prostějově, 

oddělení poplatků a plateb

Co všechno byste měli vědět o poplatku 
za komunální odpad - 2. část

Ačkoliv Česká republika za pár měsíců 
oslaví již čtvrté výročí vstupu do EU a ob-
chod mezi členskými státy je považován 
za  vnitrounijní, tudíž bez cla, prostě-
jovský celní úřad si na nedostatek práce 
nemůže naříkat. Rok od roku stoupá jeho 
pracovní zatížení, jak konstatuje výroční 
zpráva za uplynulý rok 2007.  

Celní řízení  u zboží dováženého ze 
třetích zemí není jedinou kompetencí, 
kterou se celní správa zabývá. Další důle-
žitou činností je správa spotřebních daní. 
Ve své územní působnosti  má kromě 
Palírny u zeleného stromu - významné-
ho a renomovaného producenta likérů 
a lihovin - také 17 pěstitelských pálenic, 
sedm daňových skladů, řadu zemědělců 
využívajících tzv. zelenou naft u apod.

Celníci „úřadovali“ 
i na tržištích a v obchodech 

S celníky se můžete setkat nejen 
v budově celního úřadu, ale i v teré-
nu. Zastihnout je můžete zejména při 
kontrolách zaměřených na prodej zboží 
označeného ochrannou známkou 
a dále na prodej „vybraných výrobků“  - 
tj. zboží podléhajícího spotřební dani. 

Mimo tržnic se zaměřují i na kontro-
ly v obchodech a obchodních řetězcích. 
Nemalé procento kontrol je zaměřeno 
také na přepravu výše uvedených vý-
robků. 

Těmito kontrolami celní správa 
nemalou měrou napomáhá k ochraně 
spotřebitele a navíc se díky nim v celé 
republice významně omezila nelegální 
výroba a prodej těchto výrobků.

Řeč čísel

Rádi bychom uvedli alespoň několik 
čísel vypovídajících o fi skálních výsled-

cích prostějovského celního úřadu. Na 
cle za dovoz zboží ze třetích zemí (tj. 
ze zemí, které nejsou členy EU) bylo 
vybráno 46 384 629 Kč, na spotřebních 
daních z minerálních olejů 107 807 
533 Kč a na spotřebních daních z lihu 
425 136 792  Kč. Na dalších poplatcích 
bylo vybráno 15 675 446 Kč.

Celníci si posvítili i na řidiče, 
kteří jezdí non-stop

Mimo tato čísla vyjadřující příjmo-
vou stránku stojí za zmínku i další úda-
je. Hlídka mobilního dohledu, která se 
pohybuje v terénu územní působnosti 
celního úřadu, zkontrolovala více než 
7 500 vozidel a na 300 autobusů.  Za-
měřovala se při tom na přepravu zboží 
uniklého celnímu dohledu a na dodr-
žování mezinárodních dohod ADR či 
AETR.  

V rámci kontrol AETR bylo zjiště-
no více než 30 případů porušení této 
úmluvy - nedodržení bezpečnostních 
přestávek. Na základě těchto zjištění 
bylo uloženo 28 kaucí v celkové výši 
360 000 Kč.  

Pašování cigaret 
je evergreen

Při kontrolních váženích  nákladních 
vozidel bylo ve 20 případech zjištěno  

překročení nápravových tlaků.  Při 
kontrolách byla zjištěna řada přeprav 
nezdaněného alkoholu v celkovém 
množství 860 litrů (daňový únik by 
představoval 220 000 Kč)  a stejně 
tak celá škála případů nelegálně pře-
pravovaných tabákových výrobků, 
kdy by se daňový únik vyšplhal až na 
2 150 000 Kč. 

V závěru roku  pak hlídka mobilního 
dohledu odhalila převoz velice zdaři-
lých falsifi kátů bankovek EUR v celko-
vé  hodnotě 350 000 Kč.

Za zmínku stojí, že mobilní hlídka 
prostějovského celního úřadu se v prů-
běhu minulého období podle možností 
zapojovala i do akcí Integrovaného 
záchranného systému města.

Celní hlídky kontrolují 
také placení mýta

Na dálnicích, rychlostních komuni-
kacích a vybraných silnicích 1. třídy 
se můžete často setkávat se speciálně 
vybavenými vozy celní správy typu 
Volkswagen. Jedná se o hlídky pro-
vádějící kontrolu placení mýta - tzv. 
výkonové zpoplatnění.

Dovolujeme si současně upozornit, 
že od l. l. 2008  získala celní správa 
zákonem č. 261/2007 Sb. „O stabilizaci 
veřejných rozpočtů“ novou kompetenci 
správce tzv. ekologických daní (daň 
ze zemního plynu, elektrické energie 
a pevných paliv). Ve většině případů je 
plátcem daně dodavatel, který dodává 
výše uvedené komodity konečnému 
spotřebiteli. 

S případnými dotazy je možné se ob-
rátit na daňové oddělení Celního úřadu 
v Prostějově. 

Václav Adam,
ředitel Celního úřadu Prostějov 

Bilance Celního úřadu Prostějov 

Kolářovy sady, nejstarší prostějovský 
park založený v roce 1932, se v letoš-
ním roce dočkají radikální obnovy. Za-
čne realizace projektu částečně fi nan-
covaného z prostředků Státního fondu 
životního prostředí - Ošetření dřevin 
a regenerace parku Kolářovy sady. 

V těchto dnech se návštěvníkům 
parku naskýtá nepěkný pohled na 
pokácené dřeviny, které musely být 
odstraněny, a to především ze zdravot-
ních důvodů . Je to nutné zlo předchá-
zející celkové obnově parku. 

Nejradikálnějším zásahem je vyká-
cení březové aleje ve východní části 
parku, která spolu s oválem kolem 
hvězdárny tvoří nezaměnitelnou do-
minantu parku. Alej bude nahrazena 
znovu břízou bělokorou a za nějakou 
dobu se dočkáme opět krásného stro-
mořadí. Bude vysázeno 47 bříz, tento-
krát ve větším sponu, aby stromy měly 
více světla a prostoru pro vytvoření 
silnějšího stromu. 

V části vstupu do parku ze Šme-
ralovy ulice budou dosazeny tři olše 

srdčité. Na místě původních zeravů 
porostou hrušně a javory babyky. Po-
dél cesty k aleji pak jabloně s drobnými 
okrasnými červenými plody, pod nimi 
bude založen trvalkový záhon.  Další 
různobarevný záhon bude vysazen 
okolo dětského hřiště v severozápadní 
části parku. Po obvodu mlýnského 
náhonu vysadíme blatouchy, kosatce, 
ostřice, orobinec a další květenu. Pro-
stor okolo hvězdárny budou zdobit  
javory , buky a jasany, dále pak i různé 
druhy keřů. Podél Jungmanovy ulice 
necháme dosadit 11 jasanů. 

Velmi důležitá je i zmínka o ošetření 
stávajících dřevin. Budou provedeny 
bezpečnostní vazby stromů pro zlep-
šení stability, ošetření dutin stromů 
a mnohé zdravotní řezy v korunách. 
V letošním roce, ač je v něm plánované 
dokončení rekonstrukce parku, se 
pravděpodobně barevné krásy v parku 
nedočkáme. Ale již v příštím roce se 
můžeme těšit na park ve zcela novém 
kabátě.  Ing. Martina Cetkovská, 

vedoucí odboru životního prostředí

Jak to vypadá s Kolářovými sady?

Ilustrační foto: Y. Pudilová

V pátek 25. ledna 2008 jsme se roz-
loučili se vzácným člověkem - Ing. arch. 
Blahoslavem Adamíkem. Za každého 

z lidí nejvýstižněji hovoří jeho život, 
jeho skutky, jeho dílo. A tady architekt 
Adamík obstál nejen jako člověk, ale 
i jako tvůrce. Připomeňme si jen ně-
která díla, kterými se zapsal do historie 
našeho města. Smuteční obřadní síň na 
městském hřbitově (za toto dílo mu 
byla udělena Cena Josefa Havlíčka), 
bytové domy na náměstí Spojenců, 
spolupráce na úpravách prostějovského 
„Špalíčku“.

Odborné hodnocení jeho díla ale 
přenechejme povolanějším, já si 
dovolím pohovořit jen o spolupráci 
s ním při opravách  a rekonstrukcích 
Národního domu v  Prostějově. Jeho 
pochopení ducha tohoto krásného 
objektu, jeho cit pro celek, ale také 
a možná  zejména pro detail, to, jak 
dokázal naslouchat nejrůznějším 
názorům na řešení toho či onoho 
problému, jak si dokázal např. vážit 
i názorů mnohem mladších pracovní-
ků odboru výstavby, to vše si zaslouží 
naši vděčnost.

A město Prostějov, vědomo si význa-
mu jeho díla, po zásluze ocenilo archi-
tekta Adamíka udělením Ceny města 
Prostějova za rok 2006 (viz foto). 

 Miroslav Pišťák,
 místostarosta města Prostějova

Za architektem Adamíkem

(Dokončení ze strany 1)
Ačkoliv byli občané v průběhu zpracování 

studie řešitelskou fi rmou dotazováni a mohli 
uplatnit své připomínky, dáváme opět mož-
nost vyjádřit se k této problematice. 

Především na základě připomínek ob-
čanů je nezbytné aktualizovat jízdní řády. 
Z tohoto důvodu budu velmi rád, když své 
připomínky, návrhy a podněty k MHD 
a jízdním řádům budete adresovat mně 
osobně nebo na odbor dopravy Městského 

úřadu v Prostějově do konce března 2008. 
Opět však požádám naše občany, aby uvádě-
li svoji kontaktní adresu i telefonické spojení 
pro případné upřesnění svého požadavku 
nebo osobní jednání.

Na závěr si dovolím využít této mož-
nosti a poděkovat všem občanům, kteří 
se na mě v minulém roce obrátili se svými 
návrhy, připomínkami a podněty k pro-
blematice městské hromadné dopravy 
a jízdních řádů.

Připravované změny v MHD
od června 2008

Dne 18. ledna 2008 bylo ukonče-
no šetření ve věci založení skládky 
v oblasti Tichá v biokoridoru Hloučela 
(viz. minulé vydání Radničních listů 
- strany 1 a 2). Spisový materiál byl pře-
dán podle věcné a místní příslušnosti 
živnostenskému úřadu a podle věcné 
příslušnosti správnímu orgánu města 
Prostějova. 

Z dokumentace a věcných důkazů 
zajištěných na skládce byla zjištěna 
podezřelá osoba, která skládku založi-
la. Jedná se o 38letou ženu, která bez 
ohlášení provozovala po dobu jednoho 
roku živnostenskou provozovnu na 
Pernštýnském náměstí v Prostějově 
bez ohlášení živnostenskému úřadu. 
Dopustila se tak přestupku podle § 17 
odst. 2) zák. č. 455/1991 Sb. - živnos-

tenský zákon, za který jí hrozí pokuta 
ve výši až 50 000 Kč.  

Současně je podezřelá z toho, že se 
dopustila přestupku proti veřejnému 
pořádku dle § 47/lh) přestupkového 
zákona tím, že neoprávněně založila 
skládku odpadu v prostoru biokori-
doru Hloučela, v lokalitě Tichá v Pro-
stějově. Za přestupkové jednání hrozí 
pokuta do výše 50 000 Kč. Na skládce 
byly zajištěny věcné důkazy pocházející 
z provozovny na Pernštýnském náměs-
tí. Dále porušila povinnost původce 
odpadu ve smyslu ustanovení § 16 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a za 
toto jednání může obec uložit pokutu 
až do výše jednoho milionu korun. 

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov 

Z jejího založení je podezřelá 
žena podnikající načerno

Šetření černé skládky na Hloučele


