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Zřízení osadních výborů v částech města Prostějova

Informace pro občany

Z událostí měsíce března

Na aktuální téma

Zveme vás

Ing. Jan Tesař,
starosta města Prostějova 

Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání dne 15.  2. 2005 deklarovalo vůli
zřídit osadní výbory v částech města  Če-
chovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasi-
ce, Vrahovice a Žešov a pověřilo starostu
města Prostějova ing. Jana Tesaře přípravou
osadních výborů v uvedených částech měs-
ta.

Podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní  zřízení): 

1. V částech obce může zřídit zastupitel-
stvo obce osadní  výbory. Osadní výbor má
minimálně 3 členy. Počet členů  osadního
výboru určí zastupitelstvo obce.

2. Členy osadního výboru jsou občané ob-
ce, kteří jsou  přihlášeni k trvalému pobytu
v té části obce, pro kterou je  osadní výbor
zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

3. Předsedu osadního výboru zvolí zastu-
pitelstvo obce z řad  členů osadního výboru. 

Podle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní  zřízení): 

1. Osadní výbor je oprávněn:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě ob-

ce a výborům  návrhy týkající se rozvoje čás-
ti obce a rozpočtu obce,

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným
zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnu-
tí, pokud se týkají části obce,

c) vyjadřovat se k připomínkám a podně-
tům předkládaným  občany obce, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v části obce, or-
gánům obce.

2. Požádá-li předseda osadního výboru na
zasedání  zastupitelstva obce o slovo, musí
mu být uděleno. 

Zájemci o práci v osadních výborech,
kteří dosáhli věku  18 let a kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v té části  ob-
ce, pro kterou je osadní výbor zřízen,
mohou zasílat poštou s označením
OSADNÍ VÝBORY své přihlášky do da-
ného osadního výboru  do 30. 4. 2005 na
adresu: Městský úřad v Prostějově, od-
bor  kanceláře starosty, nám. T. G.
Masaryka 12 - 14, 796 01  Prostějov ne-
bo je podat osobně v uzavřené obálce
přímo v podatelně městského úřadu na
uvedené adrese.

Uvítáme, pokud stejným způsobem bu-
dou občané, respektive  jednotlivé zájmové
a sportovní organizace z daných částí města,
zasílat své návrhy na zástupce pro práci
v osadních výborech.

Bližší informace o přihláškách do osad-
ních výborů podá  RNDr. Jaroslava Tatarko-
vičová, vedoucí odboru kanceláře  starosty,
telefon 582 329 127.

Rada města Prostějova vyhlásila dne 
1. března 2005 záměr pronájmu měst-
ských bytů na opravu vlastním nákladem
nájemce. O další informace jsme požáda-
li místostarostu města Prostějova Bc.
Aloise Mačáka. 

Podmínky pro přidělení tohoto bytu sta-
novuje Obecně závazná vyhláška č. 7 o pro-
najímání městských bytů. Jde o dalších 10

městských bytů, které vyžadují větší opravy,
případně na bytu ještě vázne dluh pro před-
chozím nájemci. O tuto formu pronájmu je
velký zájem - na jeden takovýto byt se nám
hlásí až 7 zájemců, podle toho, v jakém tech-
nickém stavu byt je nebo v jaké leží lokalitě.
Je to další možnost ze strany města, jak ob-
čanům za přijatelných podmínek nabídnout
bydlení. 

Samotná realizace probíhá tak, že Do-
movní správa vytipuje městské byty vhodné
k pronájmu, vyčíslí předpokládané náklady

a případný dluh, který na bytě vázne po před-
chozím nájemníkovi. Následně je seznam
předložen bytové komisi a ta jej postoupí ke
schválení Radě města Prostějova. Usnesení
rady je vyvěšeno na úřední desce i s termíny
fyzické prohlídky bytů. Po absolvování pro-
hlídky podají zájemci žádost o pronájem
a poté jsou sestaveny pořadníky na jednotli-
vé byty. Uchazečem o pronájem může být 
každý občan města Prostějova, který splní

podmínky vyplývající z výše citované vy-
hlášky.

Prozatím hodnotíme tento způsob proná-
jmu bytů velmi pozitivně. V roce 2004 jsme
takto nabídli občanům 17 bytů, z nichž 15
má již své nájemce, kteří do oprav investo-
vali zhruba 2 miliony Kč.

Bližší informace o technickém stavu bytů
vám sdělí zaměstnanci Domovní správy Pro-
stějov, s. r. o., Křížkovského 7, telefon: 582
301 733.
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Setkání občanů 
se zástupci města

Vážení spoluobčané, dovolujeme si
vás pozvat na setkání se zástupci města
v těchto termínech:

➣ středa 6. 4. 2004 v 17.00 hodin 
- Čechovice, Krasice, Domamyslice
(sokolovna)

➣ středa 20. 4. 2005 v 17.00 hodin 
- sídl. Tylova, Studentská ulice 
(Reálné gymnázium a základní škola 
ve Studentské ulici)

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
tisková mluvčí

Zájem o členství v osadním 
výboru města Prostějova

v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní  zřízení).

Osadní výbor v části města: ______________________

Jméno, příjmení a titul: ______________________

Datum narození: ______________________

Místo trvalého bydliště: ______________________

Pracovní zařazení 
(předmět podnikání): ______________________

______________________
podpis uchazeče

V Prostějově dne ________

Možnost získat městský byt

Místostarosta Bc. Alois Mačák:

„Jde o další krok ze strany města, jak

občanům za přijatelných podmínek

nabídnout bydlení.“

Seznam městských bytů na opravu vlastním nákladem nájemce:

M. Pujmanové 10, velikost 1+0, plocha bytu 29,84 m2, kategorie I.
M. Pujmanové 10, velikost 1+0, plocha bytu 29,84 m2, kategorie I.
Husovo nám. 87, velikost 1+1, plocha bytu 54,45 m2, kategorie I .
Husovo nám. 83, velikost 1+1, plocha bytu 41,07 m2, kategorie I .
Husovo nám. 83, velikost 1+1, plocha bytu 42,00 m2, kategorie I .
nám. Spojenců 4, velikost 1+1, plocha bytu 42,68 m2, kategorie I.
nám. Spojenců 2, velikost 1+1, plocha bytu 47,29 m2, kategorie I.
Svatoplukova 3, velikost 1+1, plocha bytu 48,95 m2, kategorie II.
Žižkovo nám. 19, velikost 1+1, plocha bytu 24,15 m2, kategorie II.
U spořitelny 6, velikost 1+1, plocha bytu 43,39 m2, kategorie III.

Kpt. Petr Ošlejšek,
ředitel Hasičského záchranného sboru v Prostějově 

Nárůst hladiny na Romži se v Prostě-
jově projevil v pátek 18.  března kolem
šesté až sedmé hodiny ranní. Ve spolu-
práci s městskou policií jsme monitoro-
vali situaci a zjistili určitý  rozliv v míst-
ní části Držovice na pravé straně toku.
Voda se  rozlila na pole, fotbalové hřiště
a pozemky, na kterých je  několik míst-
ních firem. Hrozilo, že vytvořená laguna
přeteče  přes Olomouckou ulici a zasáh-
ne domy, které se nacházejí na  její pra-
vé straně ve směru od Prostějova. Aby-
chom tomu  zabránili, soustředili jsme

sem v první fázi veškeré síly a prostřed-
ky. 

Zjistili jsme, že v jedné ze zákrut Rom-
že došlo k vylití  vody z břehů a ta se te-
rénní nerovností dostávala do výše  zmí-
něného prostoru. Proto jsme se snažili za-
bránit tomu, aby  sem voda i nadále
přitékala. Vytvořili jsme zde protipovod-
ňový  val z hnoje. Ten byl natolik efektiv-
ní zátarasou, že zabránil  přelití vody přes
Olomouckou ulici a zachránil majetek li-
dí,  kteří bydlí v této části města. 

Hladina vody v Romži se však neustále
zvyšovala, a tím se  snižovala kapacita vo-

dy, kterou je schopna Romže odvádět 
z Českého potoka, takže došlo k vzedmu-
tí jeho hladiny. Toto  vzedmutí bylo
umocněno tím, že Romže se vylévala ne-
jen na  pravou, ale i na levou stranu, čímž
došlo ke spojení laguny,  která se zde vy-
tvořila, s Českým potokem. Laguna se za-
čala  přesouvat dál, směrem k domům
a zahradám, které jsou na levé  straně Olo-
moucké ulice, na levém břehu říčky Rom-
že. Proto jsme  zde monitorovali situaci
a upozorňovali občany na možné  nebez-
pečí zatopení sklepů. Naše jednotky spo-
lečně s jednotkami  dobrovolných hasičů
z Držovic, Vrahovic, Olšan a dalších obcí
sem navážely pytle s pískem, aby voda ne-

zničila majetky  obyvatel této části města.
Podle našich informací došlo k zatopení
zhruba tří sklepů. Tím mám na mysli skle-
py, ze kterých  čerpali vodu hasiči. Šlo
o domy, které se nacházejí na levé  straně
Olomoucké ulice, v zadní části naproti
benzinové pumpy. 

Spojeným úsilím se nám podařilo za-
bránit tomu, aby voda  zatopila domy na
pravé straně Olomoucké ulice a elimino-
vat  škody na její levé straně. Přitom nám
výrazně pomáhali  příslušníci 156. zá-
chranného praporu Armády České repub-
liky v Olomouci, dobrovolní hasiči i ob-
čané. 

Velká voda zasáhla i část Prostějova

Představitelé města Prostějova si v úterý
29. března  připomněli společně se zástupci
vedení Gymnázia Jiřího Wolkera  a kultur-
ních organizací položením květin k soše Ji-
řího Wolkera  na náměstí E. Husserla a k je-
ho pomníku na městském hřbitově  105. vý-
ročí narození básníka, který se stal jedním ze
symbolů  Prostějova. „Jiří Wolker patří ne-
rozlučně k městu, stejně jako  téměř padesát

ročníků festivalu poezie,“ uvedl při pietním
aktu  starosta města ing. Jan Tesař. Město
uvažuje o tom, že Wolkerův  poškozený náh-
robek na městském hřbitově nahradí repli-
kou, která  by lépe odolávala počasí. „Ne-
chceme nic uspěchat. Hledáme  důstojný
způsob, jak vzpomínku na básníka zařadit do
současného  Prostějova,“ uvedl v této sou-
vislosti místostarosta Miroslav  Pišťák. 

Od narození jednoho 

ze symbolů Prostějova, básníka

Jiřího Wolkera, uplynulo 105 let 

Odbor životního prostředí MěÚ v Prostě-
jově zve občany Prostějova na přednášku
s ředitelem hvězdárny v Brně dr. Janem Ho-
lanem na téma „Kdy světlo prospívá a kdy
škodí a jaká jsou možná řešení“. Akce se
uskuteční 11. dubna 2005 v 16 hodin v zase-
dací místnosti radnice ve dvoře. 

Pozvánka na přednášku 

Kdy světlo prospívá

a kdy škodí 


