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Život vozíčkářům ulehčují opravy 
chodníků i odstraňování bariér

Nejen architektonické, ale i společenské
bariéry  jsou podle vozíčkářů tím, co jim nej-
více  komplikuje život. Na prostějovskou
radnici, kde  členy občanského sdružení Pro-
stějovští vozíčkáři  přijali v úterý 28. června
starosta města ing. Jan  Tesař a místostarost-
ka Božena Sekaninová, se však  dostali po-
měrně snadno. Přístup handicapovaným  to-
tiž usnadňuje plošina ve dvorním traktu
radnice. 

Tras, které dnes vozíčkáři mohou bez vět-
ších  problémů absolvovat, i míst, kam se do-
stanou bez  cizí pomoci, postupně přibývá
i v Prostějově.  Všechna budou zanesena do
mapy bezbariérových  tras, která by měla
v dohledné době dostat finální  podobu.

„Mapa je koncipovaná tak, aby se podle ní
mohli orientovat i zdraví lidé, kteří tak sou-
časně  získají povědomí o tom, po jakých tra-
sách se  prostějovští vozíčkáři pohybují,“
uvedl předseda  občanského sdružení Stani-
slav Brácha. Vydání mapy  bude financová-
no v rámci projektu „Šance pro  všechny“
Občanského sdružení na pomoc zdravotně
postiženým Lipka, který podpořila Evropská
unie.  „Jsem velmi ráda, že vzájemná spolu-
práce  neziskových organizací přináší první
výsledky,“  ocenila společný postup Lipky
a Prostějovských  vozíčkářů místostarostka
Božena Sekaninová. 

Součástí mapy bude i přehled bezbariéro-
vých budov  ve městě. Starosta ing. Jan Te-

sař v této  souvislosti připomněl, že od pod-
zimu k nim přibude  i kino Metro a v do-
hledné době také Národní dům.  Předseda
občanského sdružení Prostějovští  vozíčkáři
ocenil také informaci starosty města, že  Pro-
stějov letos investuje do oprav chodníků
zhruba  šest milionů korun. 

Ve stejném dni, v němž proběhlo přijetí
členů  občanského sdružení Prostějovští vo-
zíčkáři,  schválila Rada města Prostějova na
svém jednání  mimo jiné rozpočtové opatře-
ní ve výši 225 tisíc  korun na studii bezbari-
érovosti. Vedoucí odboru  koncepce ing. Ka-
rin Kuklové v této souvislosti  uložila, aby
konzultovala možnost zaimplementovat  do
dané studie již existující podklady. (kdl)

Prostějovští vozíčkáři představili při přijetí na radnici mapu bezbariérových tras. Foto: Y. Kadlecová

Součástí rekonstrukce kina Metro je 
i jeho zpřístupnění handicapovaným 

a výměna nepohodlných sedadel
Nepohodlná sedadla v jediném prostějov-

ském kině  Metro 70 budou nahrazena nový-
mi, která divákům  poskytnou veškerý kom-
fort. Současně s jejich  výměnou byla začát-
kem prázdnin zahájena také  rekonstrukce
vzduchotechniky, kanalizace a úprava
vstupních prostor tak, aby kino bylo přístup-
né i  pro tělesně handicapové občany. Její
součástí bude  vybudování nového výtahu do
kinosálu a plošiny v blízkosti hlavního vstu-
pu. 

„Kino Metro není jediným objektem, kte-
rý chceme v dohledné době upravit jako bez-
bariérový,“ ujistil  místostarosta Miroslav
Pišťák s tím, že pro  handicapované milovní-

ky filmového plátna budou v sále vyčleněna
minimálně čtyři místa. 

Náklady na přestavbu kina, která by měla
být  dokončena nejpozději do konce září, pře-
sáhnou  podle vedoucího odboru výstavby
Městského úřadu v Prostějově ing. Antonína
Zajíčka deset milionů  korun. Město na ni zís-
kalo dotaci ve výši jednoho  milionu od stát-
ního fondu pro rozvoj české  kinematografie. 

„Rekonstrukce kina Metro byla zahájena
již v  loňském roce, kdy byla provedena úpra-
va statiky a  kompletní výměna elektroinsta-
lace. Tyto práce  přišly město na zhruba pět
milionů korun,“  upozornil ing. Antonín Za-
jíček. (kdl)

Prostějovské křižovatky 
bude hlídat mobilní radar

Prostějovské křižovatky bude hlídat mo-
bilní měřicí  zařízení, které umí monitorovat
současně jejich  průjezd na červenou i rych-
lost aut. Městu je na  tříměsíční zkušební
provoz zapůjčí společnost  Czech Radar, je-
jíž představitelé podepsali ve  čtvrtek 21.
července s představiteli města  smlouvu. Po-
kud se zařízení osvědčí, město si je od  firmy
pronajme. Radar bude postupně instalován
na  křižovatkách na vnitřním okruhu města.

„Jde nám především o bezpečnost chod-
ců, nikoliv o to, abychom řidiče za každou
cenu přistihli při  přestupcích,“ ujistil místo-
starosta Mgr. Vlastimil  Uchytil. Riziko zra-
nění chodců by měly snížit i ostrůvky upro-
střed vozovek, které město buduje na  vnitř-
ním okruhu i výpadovkách z centra, a

osvětlení přechodů. „Ještě letos vyrostou
další  přestupní ostrůvky na Vápenici a ve
Svatoplukově  ulici,“ ujistil člen Rady měs-
ta Prostějova a předseda dopravní komise
ing. Zdeněk Peichl.

„Naše zařízení pracuje na jiném principu
než  radary,“ upozornil ředitel společnosti
Czech Radar Milan Bednář. „Tím pádem ne-
ní odhalitelné  antiradary,“ dodal. Pokud ři-
dič projede  křižovatku na červenou nebo
překročí rychlost,  zařízení společnosti
Czech Radar pořídí digitální  záznam jeho
přestupku. Ten má stejnou platnost  jako po-
licejní měření. „Průjezd na červenou přijde
řidiče na tři tisíce korun, ve správním řízení
dokonce na čtyři,“ upozornil vedoucí odbo-
ru  dopravy ing. Miroslav Nakládal. (kdl)

Výsledky činnosti Městské policie Prostějov za I. pololetí roku 2005
Z téměř čtyř a půl tisíce přestupků byla většina dopravních 

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov 

Za prví pololetí letošního roku byl zaevi-
dován téměř stejný počet přestupků jako ve
srovnatelném období loňského roku. Cel-
kem bylo odhaleno 4 459 přestupků, z nichž
je 3 878 dopravních. Majetkových přestup-
ků bylo zjištěno 239. V převážné míře šlo
o drobné krádeže v obchodech a supermar-
ketech. Pachatelé vesměs odcizí potraviny,
kosmetiku a podobné drobnosti. Občas však
jde i o věci vyšší hodnoty. Jeden z pachatelů
se například pokusil přenést v batohu ciga-
rety za téměř 5 tisíc korun, jiný použil ther-
mo tašku v domnění, že zabezpečovací zaří-
zení neodhalí čtecí kód zboží. V několika
málo případech se jednalo o trestný čin, ze-
jména pokud byl pachatel v posledních třech
letech za obdobné jednání potrestán nebo
odcizené zboží mělo vyšší hodnotu. 

Porušování obecně závazných vyhlášek
města bylo zjištěno ve 136 případech, a to
převážně na úseku pravidel pro venčení
a evidenci psů. Podávání alkoholu mladist-
vým bylo při kontrolách barů a restaurací
zjištěno v celkem sedmi případech. Tato za-
řízení jsou kontrolována velmi často v zájmu
dodržování veřejného pořádku, udělených
výjimek z tržního řádu, zákonných nařízení
pro podávání alkoholu a pravidel pro provo-
zování výherních hracích automatů. Na úse-
ku porušení veřejného pořádku bylo při 89
kontrolách zjištěno celkem 175 přestupků. 

V průběhu prvních šesti měsíců letošního
roku zadrželi strážníci celkem 19 pachatelů
podezřelých z trestného činu nebo přistiže-
ných při činu. Dále zadrželi sedm osob hle-
daných Policií ČR, předvedli 32 osob ke
zjištění totožnosti a nařídili odtah 197 vozi-
del. 

Odchytli celkem 64 volně pobíhajících
psů, zjistili na 70 dopravních závad a upo-
zornili 60 subjektů na zjištěné nedostatky.
V součinnosti s odbory města provedli 12
akcí. Přijali celkem 4 184 různých oznáme-
ní, která v 1 190 případech řešila vyslaná
hlídka. Občané oznamují na městské policii
zejména dopravní přestupky, rušení nočního
klidu, drobné výtržnictví, zábory a podobně. 

Celkem v 18 případech zjistili a zadrželi
strážníci pachatele při ničení městského mo-
biliáře, dopravních značek, popelnic atd. Ve
většině případů se jednalo o skupinky pa-
chatelů ve věku 16 až 25 let, v mnoha přípa-
dech ovlivněné alkoholem. Vždy však šlo
o jiné osoby. 

Stále je však co zlepšovat. Chceme zlepšit
stav veřejného pořádku, a to jak hlídkovou
činností, tak preventivními opatřeními. Vel-
mi důležitou oblastí, která přispěje ke zkva-

litnění služeb, je i legislativa. V roce 2006
budou moci strážníci zastavovat vozidla, je-
jichž řidiči překročili povolenou rychlost,
a řešit tyto jejich přestupky. Velmi důležitá
je i spolupráce s veřejností a ostatními sub-
jekty, zejména Policií ČR, Integrovaným
záchranným systémem, ale i jednotlivými
odbory města (zajištění kontrolních akcí,
předvedení pro správní orgán). Nezanedba-
telná je také součinnost s pořadateli spole-
čenských, sportovních i kulturních akcí (or-
ganizace dopravy, předcházení protiprávní
činnosti apod.). 

V poslední době jsme zaznamenali vyšší
ochotu veřejnosti spolupracovat s policií,
a oznamovat i podezření ze spáchání proti-
právního jednání. Všem občanům, kteří
svým oznámením přispěli k zadržení pacha-
tele, vyřešení přestupku nebo zlepšení stavu
veřejného pořádku, patří naše poděkování.

Bezplatný internet na nám T. G. Masaryka v Prostějově
Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru kancelář starosty 

Již téměř dva roky mohou občané a ná-
vštěvníci města  Prostějova využívat bez-
platné veřejné bezdrátové připojení k in-
ternetu na náměstí T. G. Masaryka. Tato
služba byla v Prostějově zavedena jako
v prvním městě v České republice. Za  do-

bu necelých dvou let požádalo o registraci
v informační  službě městského úřadu více
jak dvě stovky uživatelů. Jedná se  nejen
o občany města, ale i o desítky návštěvní-
ků. 

K připojení na internet na náměstí v Pro-
stějově je  zapotřebí pouze notebook či jiné
přenosné zařízení vybavené  technologií Wi-
Fi. Registrovaní uživatelé mají vůči ostat-

ním tu  výhodu, že je jejich připojení rych-
lejší a mají k dispozici  větší množství pře-
nesených dat. Jediným omezením je, že ten-
to  přístup na internet je časově ohraničen na
dvě hodiny denně.  Technicky uvedené při-
pojení umožňuje anténa technologie Wi-Fi
umístěná ve věži radnice. V současné době
je garantováno  pokrytí celého náměstí až
k budově Prioru (viz mapka). 

Poradenská a konzultační 
činnost pro spotřebitele

Bc. ing. Antonie Orálková, 
vedoucí odboru obecní živnostenský 

úřad MěÚ v Prostějově 

Městský úřad v Prostějově, odbor obecní živnostenský úřad,  oznamuje občanům, že
počínaje měsícem červenec 2005 poskytují pracovníci České obchodní inspekce - pra-
coviště  Olomouc, poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany  spotřebitele pro
občany našeho regionu. 

Porady a konzultace budou poskytovány v prostorách pracoviště  odboru obec-
ního živnostenského úřadu v Prostějově na adrese  Rejskova 28, Prostějov, I. pat-
ro, kancelář č. 203 vždy každé  první pondělí v měsíci v době od 13.00 do 16.00
hodin. 

Oznámení

Pozor na změnu
Společnost

.A.S.A. TS  Prostějov
má nové sídlo 

Společnost .A.S.A. TS Prostějov, která
dosud  obývala prostory v Jihoslovanské uli-
ci, sídlí od  pondělí 18. července ve zrekon-
struovaných  prostorách zrušeného závodu
společnosti Vitana,  který se nachází v prů-
myslové zóně ve východní  části města. Sem
se také mohou občané obracet se  svými při-
pomínkami a požadavky. Telefonní čísla
zůstávají nezměněna. 

V novém sídle společnosti .A.S.A. TS
proběhla zatím kolaudace dvou správních
budov a dvou hal. V jedné jsou dílny, gará-
že pro multikáry a nová sociální zařízení,
druhá bude sloužit pro opravy vozidel. 

Důležitá informace

Ing. Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy 

MěÚ v Prostějově 

Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních  komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, účinnou od 1. 7.  2005,
jsou nově stanoveny termíny, do kterých jsou
řidiči  povinni vyměnit své řidičské průkazy. 

Při podání žádosti o výměnu řidičského
průkazu je třeba  doložit doklad totožnosti,
stávající řidičský průkaz a jeden  kus fo-
tografie rozměru běžného pro doklady.
Žádost se podává na  formuláři, který žada-
tel vyplní při podání žádosti. Žádost je  ža-
datel povinen předložit osobně, stejně tak je
povinen osobně  si vyzvednout po zhotove-

ní řidičský průkaz.  Po dobu výroby nového
řidičského průkazu zůstává žadateli  stávají-
cí řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz je
možno si  vyzvednout asi za tři týdny od po-
dání žádosti. Při vyzvednutí  nového řidič-
ského průkazu je třeba odevzdat starý řidič-
ský  průkaz.

Pokud nejsou v novém průkazu oproti sta-
rému změny  (například změna jména, byd-
liště, rozsahu řidičského oprávnění  atd.), ne-
vyměřuje se správní poplatek. 

Žádosti se podávají na odboru dopravy
Městského úřadu v Prostějově, který sídlí ve
Vrahovické ulici č. 4a (naproti  bývalého
Agrostroje) v pondělí a středu od 8.00 do
17.00 hodin  a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do
12.00 hodin.

Termíny pro výměnu 
řidičských průkazů 

Termíny pro výměnu řidičských průkazů (ŘP) 
datum vydání ŘP  platnost ŘP 
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 do  31. prosince 2007
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000  do 31. prosince 2010
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004  do 31. prosince 2013
od 1. května 2005  do data uvedeného na ŘP 


