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Změna sazeb parkovného ve městě
Rada města Prostějova odsouhlasila 

změny cen parkovného na placených 
parkovištích v centru a poblíž centra 
města. 

Jednotná sazba 
10 Kč za hodinu

Na následujících parkovištích bude od 
1. dubna 2008 v provozní době od 9.00 do 
18.00 hodin (pondělí - pátek) a od 9.00 
do 12.00 hodin (sobota) platit jednotná 
sazba 10 Kč za hodinu: 

 ul. Křížkovského, parkovací auto-
mat.

 ul. Školní, dva parkovací automaty.
 ul. Mlýnská (parkoviště), parkovací 

automat.
 ul. Plumlovská (parkoviště vedle 

bývalého OD KUBUS), parkovací au-
tomat.

Základní sazba 
10 Kč za hodinu a 20 Kč 
za každou další hodinu

Na následujících parkovištích bude od 
1. dubna 2008 v provozní době od 9.00 do 

18.00 hodin (pondělí - pátek) a od 9.00 do 
12.00 hodin (sobota) platit základní sazba 
10 Kč za hodinu, za každou další hodinu
20 Kč:

 nám. E. Husserla - parkovací au-
tomat.

 nám. Hlaváčkovo - parkovací au-
tomat.

Jednotná cena 
20 Kč za den

Za parkování na parkovišti v ulici 
Kostelní v provozní době od 6.00 do 18.00 
hod. ve dnech pondělí - pátek a od 6.00 do 
12.00 hod. v sobotu je od 1. dubna 2008 
stanovena jednotná cena 20 Kč za den.

Na aktuální téma

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 termín: 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

Prostějovská městská knihovna je 
místem pravidelného setkávání ob-
čanů s pracovníky Sdružení obrany 
spotřebitelů. Koordinátorka infor-
mačního centra z Olomouce Mgr. 
Eva Urbánková sem zajíždí každý 
první čtvrtek v měsíci a zájemcům je 
k dispozici vždy od 14 do 16 hodin. 
Už první poradna, která proběhla 
7. února, naznačila, že spotřebitelská 
problematika občany velmi zajímá, 
mnohdy bohužel i tíží.

„Spotřebitelé přicházejí většinou teh-

dy, když už si nevědí rady sami. Probe-
reme s nimi, na které instituce je třeba 
se obrátit, vyhodnotíme, zda je jejich 
reklamace oprávněná či nikoliv. Ovšem 
samotnou agendu za ně nevyřizujeme. 
Poskytneme jim vzory smluv a dopisů, 
poradíme, kdy a za jakých podmínek 
je možno od smlouvy odstoupit. Lidé 
například vesměs nevědí, že poslat 
doporučený dopis v této souvislosti ne-
stačí. Je třeba poslat dopis doporučeně 
s dodejkou. Jen tak zjistíme, zda si dru-
há strana zásilku převzala či nikoliv. 

Dalším kamenem úrazu bývají re-
klamní zájezdy. Hlavně senioři jsou 
v tomto směru hodně důvěřiví a ne-
mine snad jediný týden, kdy bychom 
neřešili případ nákupu zboží na re-
klamním zájezdu, které spotřebitel 
mnohdy vůbec nepotřebuje. Tady je 
třeba jednat hodně rychle, ale spíše 
varovat klienty před podobnými zájez-
dy,“ vylíčila náplň práce poradny Eva 
Urbánková, která na závěr zdůraznila, 
že poradna Sdružení obrany spotřebi-
telů je bezplatná.   (jg) 

Na reklamních zájezdech nakupují 
nepotřebné zboží hlavně senioři 

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.

Pondělí 31. března - okruh č. 6: 
Fanderlíkova část, J. B. Pecky, Krap-
kova, Březinova, Dykova, průchod 
Starorežná, schody, Bezručovo nám., 
Floriánské nám., Hliníky, parkoviště 
Pecky, vnitroblok Pecky, Krapkova 
parkoviště, Fanderlíkova parkoviště, 
Krapkova zálivka, Resslova.

Úterý 1. dubna - okruh č. 7: par-
koviště u Čs. pojišťovny, Kostelecká 1 
- vnitroblok, Kostelecká 1 - vnitroblok 
parkoviště, Kostelecká 2 - vnitroblok, 
Kostelecká 3 - vnitroblok, U Stadionu - 
parkoviště, U Stadionu - po Krapkovu, 
Martinákova - parkoviště, U Stadionu 
- parkoviště, Martinákova - chodník, 
Martinákova - Kostelecká - chodník, 
Kostelecká - chodník LA.

Středa 2. dubna - okruh č. 8: Hanač-
ka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří Čapků, 
Tyršova, Sportovní, Olympijská, Za 
Velodromem, Polišenského, Hacarova, 
Hacarova - parkoviště, Sportovní - 
parkoviště, Olympijská, Pod Kosířem 
- parkoviště.

Čtvrtek 3. dubna - okruh č. 9: 
Rejskova, Daliborka, Partyzánská, 
Šafaříkova, Havlíčkova, Martinákova, 
Sladkovského, Volfova, Příční, Květná, 
Sportovní - část, Strojnická.

Pátek 4. dubna - okruh č. 10: 
E. Valenty, Veleslavínská, vnitroblok 
Sídl. E. Beneše, Krásná, Na Výsluní, 
Sadová, V. Nezvala, vnitroblok Sídl. 
E. Beneše parkoviště, zálivka E. Valenty 
- parkoviště, chodník od Sladkovského 
po E. Valenty.

Pondělí 7. dubna - okruh č. 11: 
Barákova II, nám. Odboje, Hybešova, 
V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, 
Kotkova, Kotěrova, Arbesovo nám., 
Zborov, Neumannovo nám., J. Kuchaře, 
parkoviště Kotěrova.

Úterý 8. dubna - okruh č. 12: Ba-
rákova I, Českobratrská, nám. Padlých 
hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, 
Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, 
Slovenská, Miličova, Al. Krále, Budov-
cova, Lužická. 

Středa 9. dubna - okruh č. 13: Sva-
toplukova, Třebízského, Přemyslovka, 
Vrahovická - autobusové nádraží, 
Janáčkova, V. Ambrose, Karlova, Vrch-
lického, Hvězda, Trávnická, Jihoslo-
vanská.

Čtvrtek 10. dubna - okruh č. 14: 
Husovo nám., Na Příhoně, Vinklerova, 
Sokolská, Švabinského, Rozhonova, 
Pražská, Joštovo nám., Slezská, Moj-
mírova, Předina, obslužná Dolní, Dolní 
LA - chodník.

Pátek 11. dubna - okruh č. 15: Le-
tecká (od Joštova náměstí po kasárna), 
Letecká (k Mechanice), Dolní od pře-
jezdu k Železárnám, nadjezd .A.S.A. 
TS, Kojetínská - chodník, Kralická 
- chodník, Průmyslová.

Pondělí 14. dubna - okruh č. 16: 
Za Drahou, plocha před OP, J. Hory, 
M. Majerové, M. Pujmanové, parko-
viště u OP, M. Pujmanové - parkoviště, 
M. Pujmanové - vnitroblok, Z. Wintra.

Úterý 15. dubna - okruh č. 17:  Sídl. 
Svornosti, Sídl. Svornosti - parkoviště, 
Kpt. J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, 
J. Rokycany, J. Křičky, J. Suka, O. Ostr-
čila, V. Nováka, O. Nedbala, B. Martinů, 
V. Kalicha, Tovární, Tovární - parkoviš-
tě, Zátiší - plocha.

Středa 16. dubna - okruh č. 18: 
M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, 
I. Olbrachta, J. Köhlera, Hrázky, K. 
Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpinky, 
Jaselská, Prešovská, Čechůvky.

Čtvrtek 17. dubna - okruh č. 19: 
Dolní - obslužná, Dolní - parkoviště 1, 
Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 
3, Šárka po Jezdeckou, Šárka - vnitro-
blok, Dvořákova, Spitznerova, Puški-
nova, Ječmínkova, Dolní - vnitroblok.

Pátek 18. dubna - okruh č. 20: Jez-
decká, Studentská, Lidická, Okružní 
od Brněnské, Okružní - parkoviště, 
Pešinova, Balbínova, Kazín, Šárka od 
Jezdecké, Dobrovského po Tylovu.

Pondělí 21. dubna - okruh č. 21: 
Tylova, Libušinka, Tetín, Dobrovského 
od Tylovy, Dobrovského - parkoviště, 
Tylova - u kotelny, Tylova - parkoviště, 
Libušinka - parkoviště, Dobrovského 
- vnitroblok (za obchodem).

Úterý 22. dubna - okruh č. 22: 
Žeranovská - vnitroblok, Krokova, 
Brněnská - obslužná, Družstevní, Mo-
zartova, Rumunská, Dr. Horáka - část, 
St. Manharda - část (slepá), Brněnská 
II - parkoviště, Brněnská - vnitroblok, 
Družstevní - vnitroblok, Družstevní - 
parkoviště, Mozartova - parkoviště.

Středa 23. dubna - okruh č. 23: Bul-
harská, Dr. Horáka - část, St. Manhar-
da, Waitova, Okružní, J. Olivetského, 
Raisova, B. Němcové, Pod Záhořím, 
U Boží muky, Bulharská - vnitroblok, 
Dr. Horáka - parkoviště.

Čtvrtek 24. dubna - okruh č. 24: 
Vodní, Mlýnská, Mlýnská - parkoviště, 
B. Šmerala, B. Šmerala - parkoviště, 
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, 
Mánesova, Máchova, Riegrova, Brend-
lova, Kolářovy sady, Jungmannova, 
průchod Palackého - Vodní, průchod 
Vodní - Žeranovská.

Pátek 25. dubna - okruh č. 25: 
Drozdovice, průchod B. Šmerala - 
Drozdovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. 
Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, 
Vícovská, J. Kaštila, Krasická - část za 
Moravskou.

Pondělí 28. dubna - okruh č. 26: 
Krasická od Moravské, Moravská, 
Moravská - vnitroblok parkoviště, 
Moravská - vnitroblok, zástavba Mera, 
Západní, Moravská - plocha u Galy, 
Západní - parkoviště.

Úterý 29. dubna - okruh č. 27: 
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, 
Finská, Francouzská, Belgická, Italská, 
Holandská, Anglická, Sídliště Západ 
- parkoviště, Sídliště Západ - cyklostez-
ka, Sídliště Západ - vnitroblok.

Středa 30. dubna - okruh č. 28: 
Sídliště Svobody - vnitroblok, Sídliště 
Svobody - parkoviště, Anenská, Jung-
mannova, parkoviště u sběrného dvora, 
U Sv. Anny.

Jednotlivé čištěné bloky budou týden 
předem označeny přenosným svislým 
dopravním značením IP 25a „Zóna 
s dopravním omezením“ s dodatkovou 
tabulkou s přesně vyznačeným datem 
a hodinou čištění. V případě nere-
spektování dopravního značení mu-
sejí řidiči počítat se sankcemi. 

 Ilustrační foto Y. Pudilová

Čištění komunikací ve městě 
v březnu a dubnu 

O stručnou odpověď na tuto otáz-
ku jsme požádali místostarostu Mgr. 
Aloise Mačáka, který je předsedou 
dozorčí rady Domovní správy Prostě-
jov, s. r. o.

Město Prostějov má v sou-
časnosti ve vlastnictví 1 800 
bytů. Již několik let provádíme 
kontroly nájemníků bydlících 
v městských bytech, a to i v sou-
vislosti s vlastnictvím nemovi-
tostí nebo družstevních bytů. 
Těmito kontrolami chceme 
především zamezit hrubému 
porušování dobrých mravů nebo 
případným spekulacím s městskými 
byty. Na základě prováděných kontrol 
a zjištění skutečného stavu nepro-

dleně podáváme u Okresního soudu 
v Prostějově soudní žaloby a využíváme 
možnosti dané novelou občanského zá-
koníku. Kontroly, které provádíme, jsou 

v souladu s právními předpisy 

a budou probíhat i nadále. 
Opět zdůrazním, že slušných nájem-

níků si velmi vážíme. Na druhou stranu 

u těch nájemníků, kteří si neplní své po-
vinnosti, jsme povinni nekompromisně 
uplatňovat výkon vlastnických práv. 
Vzhledem k této specifi cké problema-
tice považuji za vhodné, aby se na mě 

občané obrátili osobně nebo písemně. 
Požádám však o uvedení kontaktní ad-
resy z důvodu další komunikace. 

Kontroly v městských bytech

Opět zdůrazním, že slušných nájemníků si velmi vážíme. Na druhou 
stranu u těch, kteří si neplní svoje povinnosti, jsme povinni nekompro-
misně uplatňovat výkon vlastnických práv. 
  Mgr. Alois Mačák,
 místostarosta Prostějova 

Dotaz: Plánuji kopanou studnu. 
Chtěl bych se zeptat, co je k tomu po-
třeba za povolení, jak dlouho trvá vy-
řízení a zda si mohu studnu vykopat 
sám nebo to musí provést fi rma.

Odpovídá ing. Jiří Štěpán, odbor ži-
votního prostředí: Zřízení nové studny 
na území ORP Prostějov v současné 
době předcházejí tři správní řízení.

1. Správní řízení u odboru životního 
prostředí MěÚ v Prostějově, případně 

u MěÚ v Němčicích nad Hanou (do-
movní studny v obcích ležících ve 
správním obvodu města Němčice nad 
Hanou) ve věci vydání povolení k od-
běru podzemních vod.

2. Správní řízení u místně příslušné-
ho obecního stavebního úřadu ve věci 
vydání územního rozhodnutí.

3. Správní řízení u odboru životního 
prostředí MěÚ v Prostějově, případně 
u MěÚ v Němčicích nad Hanou (do-
movní studny v obcích ležících ve správ-

ním obvodu města Němčice nad Hanou) 
ve věci vydání stavebního povolení.

Doba vyřízení potřebných povolení 
představuje zhruba 3 x 2 měsíce.

Stavbu studny nelze provést svépo-
mocí, realizaci musí provést oprávněná 
fi rma.

Vzory žádosti o vydání povolení 
k odběru podzemní vody a stavební po-
volení jsou umístěny na internetových 
stránkách www.mestopv.cz, odbor 
životního prostředí. 

Ptáte se na: podmínky pro zřízení nové studny 

Na parkovišti ve Školní ulici bude platit jednotná sazba 10 Kč za hodi-
nu. Foto: Y. Pudilová


