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Z centra města zmizely nevzhledné stojany
Doplněné stojany budou odpovídat charakteru městské památkové zóny
Začátkem letošního roku zmizely z centra Prostějova nevzhledné stojany na jízdní kola, které svým vzhledem ne-

odpovídaly charakteru městské památkové zóny. Jejich majitelé je odstranili na základě písemné výzvy odboru do-
pravy Městského úřadu v Prostějově. „O odstranění stojanů rozhodlo vedení města na základě podnětu občanů, kte-
ří kritizovali kromě jejich vzhledu i nevhodné umístění,“ objasnil vedoucí odboru dopravy ing. Miroslav Nakládal.
„Občané si mimo jiné stěžovali na to, že stojany zabírají podstatnou část chodníku a brání tak pohybu chodců,“ do-
dal ing. Nakládal.

Cyklistům nyní slouží jednak bezpečnostní stojany a dále stojany u sloupů veřejného osvětlení. Do míst v centru,
kde je jejich větší potřeba, budou v dohledné době doplněny stojany odpovídajícího vzhledu. (kdl)

První dítě Olomouckého kraje mohlo být
i prvním občánkem Prostějova

První dítě Olomouckého kraje Kristýnku Šimkovou z Plumlova a její maminku Janu navštívil ve čtvrtek 6. ledna
v prostějovské porodnici i starosta Prostějova ing. Jan Tesař. Oběma popřál do života hlavně hodně zdraví a spoko-
jenosti. Kristýnka přišla na svět 1. ledna třiapadesát minut po půlnoci a mohla být nejen prvním dítětem kraje, ale
i Prostějova. „V Prostějově, kde již zhruba dva roky bydlíme, máme zatím pouze přechodné bydliště,“ objasnila Ja-
na Šimková s tím, že letos se do Prostějova celá rodina chystá přestěhovat i papírově. Text a foto: -kdl-

Na prvním letošním vítání nových občánků
Prostějova byly v převaze holčičky

Nejčastějšími jmény byly Simona, Adéla a Daniel
Na prvním vítání v letošním roce, které se uskutečnilo na Tři krále, přivítali v obřadní síni prostějovské radnice do

života devětadvacet nových občánků města Prostějova. Holčičky, kterých bylo osmnáct, měly jednoznačnou převa-
hu. Tu však měla i některá křestní jména. Dvakrát se na seznamu 29 novorozenců starších šesti týdnů vyskytla Si-
mona, Adéla, Natálie a také Daniel.

Loni přišlo v prostějovské porodnici na svět 896 dětí, což je o 142 více než v roce 2003. Porodů však bylo pouze
891, neboť pět maminek přivedlo na svět dvojčata. -kdl-

Prostějov lákal návštěvníky veletrhu 
REGIONTOUR na sochařské sympozium

Město Prostějov se ve dnech 13. až 16. ledna zúčastnilo v rámci expozice Olomouckého kraje 14. mezinárodního
veletrhu turistických možností v regionech - REGIONTOURu 2005, který se konal v areálu Brněnských veletrhů
a výstav. Návštěvníci veletrhu se seznámili s možnostmi kulturního, turistického a sportovního vyžití nejen v Pro-
stějově, ale i v jeho blízkém okolí. Pracovníci odboru kanceláře starosty je prostřednictvím barevné skládačky po-
zvali mimo jiné i na Mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové, které se koná každým rokem v Národ-
ním domě a přilehlých Smetanových sadech. 

Pracovníci Technických služeb vytvarují 
a ořežou do konce zimy tisícovku stromů

Bez ořezání by větve řady stromů zasahovaly do oken domů
S příchodem nového roku začali pracovníci Technických služeb ořezávat a tvarovat stromy zasazené v uličních

alejích. Do konce zimy jich takto upraví necelou tisícovku.
Tvarují hlavně javory a lípy, jejichž větve by bez tohoto zásahu zasahovaly do oken domů. V Trávnické a Lidic-

ké ulici ořezávají vršky stromů. Jejich horní větve se začaly řezat proto, neboť před léty zasahovaly do drátů elek-
trického vedení. „To je dnes sice již zasazené v zemi, ale v řezech musíme pokračovat,neboť korunám stromů již nel-
ze vrátit původní tvar,“ objasnil Josef Jankůj z Technických služeb.

U zhruba 600 stromů z necelé tisícovky ořežou pracovníci Technických služeb suché a nemocné větve a dále spod-
ní větve, které brání průchodu chodců nebo průjezdu aut. Ořezané větve končí ve štěpkovači (viz foto). Získaná drť
se vesměs kompostuje.

V loňském roce uschlo v Prostějově na veřejných plochách a v uličních alejích 171 stromů. Dalších 150 bylo ze-
jména z důvodu nové výstavby pokáceno. „Město Prostějov chce úbytku zeleně ve městě zabránit,“ uvedl místosta-
rosta Mgr. Vlastimil Uchytil. „Proto zastupitelé na letošní rok mimořádně vyčlenili necelých devět set tisíc korun na
výsadbu nových stromů za uschlé, na ukotvení stromů k opěrným kůlům, zhotovení kořenových mís, zálivku v ob-
dobí nedostatku vláhy a výchovné řezy v korunce,“ upřesnil Mgr. Uchytil. (kdl)

Kaleidoskop událostí měsíce ledna

Tak to v centru města vypadalo ještě v závěru loňského roku. Foto:- kdl-

Informační leták Ministerstva financí
Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005
(Tímto letákem se doplňují Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od r. 2005 (tiskopis MF č. 25

5450/1 vzor 9), které, vzhledem k datu vydání novely zákona o dani z nemovitostí, tyto informace neobsahují.)

1. Změny v určení osoby poplatníka daně z některých pozemků

Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
dochází s účinností od 1. 1. 2005 k zásadní změně při určení osoby poplatníka daně z některých pozemků.

Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků pouze tehdy, jde-
li o pozemky:

a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv nebo
c) převedené na Fond národního majetku České republiky.
Podle nové právní úpravy vzniká na zdaňovací období roku 2005 povinnost vlastníkům pozemků přiznat daň

za pozemky, které byly dříve (tj. v některém z předchozích zdaňovacích období od roku 1993) evidovány zjed-
nodušeným způsobem (na listu vlastnictví nebyl u parcely uveden druh pozemku), pokud byly ve zdaňovacím
období roku 2004 pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo činností katastru nemovitostí - digitalizací či obnovou
katastrálního operátu k převedení těchto pozemků do parcel katastru nemovitost í (na listu vlastnictví je označen
druh a způsob využití pozemku). Povinnost daň přiznat vzniká vlastníkům těchto pozemků bez ohledu na jejich
případný pronájem a bez ohledu na skutečnost, zda existují či neexistují hranice parcely katastru nemovitostí v te-
rénu.

Vlastník, resp. společný zástupce spoluvlastníků těchto pozemků je povinen do 30. dubna roku 2005 podat
daňové nebo dílčí daňové přiznání a v něm přiznat k dani předmětné pozemky.

Nájemce zůstává poplatníkem daně na zdaňovací období roku 2005 u pronajatých pozemků evidovaných v ka-
tastru nemovitostí pouze zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden bez označení
druhu a způsobu využití pozemku) a dále u pozemků spravovaných Pozemkovým fondem České republiky nebo
Správou státních hmotných rezerv nebo převedených na Fond národního majetku České republiky.

Pro zjištění, zda jsou pozemky v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem či v podobě par-
cel katastru, lze využít aktuálního výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví, případně lze tyto skutečnosti
ověřit za jednotlivé pozemky konkrétních parcelních čísel prostřednictvím internetu na stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) na adrese www.cuzk.cz - nabídka Nahlížení do katastru a průběh řízení
- Informace z KN - volba: Parcela.

2. Stanovení termínu pro podání daňového přiznání k nemovitostem, u nichž nebylo do 31. ledna zda-
ňovacího období rozhodnuto o návrhu na vklad do katastru

S účinností od 1.1.2005 bylo novelizováno také ustanovení § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (doplněn odst. 7) tak, aby poplatník daně z nemovitostí nebyl vystaven sankcím za
pozdní podání daňového přiznání v případech, kdy by byla překročena zákonná lhůta pro jeho podání v důsled-
ku trvání řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Podle nové právní úpravy v případě, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí a do 31. ledna zdaňovacího období o něm nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nej-
později do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitos-
tí. Daňové přiznání poplatník podává za zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkla-
du.


