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Důležitá informace

Aktuální téma

Partnerství 
pro rozvoj 

kraje
Olomoucký kraj podal projekt, který mi-

nisterstvo pro místní rozvoj vypsalo pro
všechny kraje v rámci Společného
regionálního operačního programu. Pro-
jekt je zaměřen na budování partnerství
v kraji a přípravu regionu na příští progra-
movací období. Na projekt v celkové hod-
notě 32 milionů korun může Olomoucký
kraj získat 28 milionů korun. Projekt je ne-
investičního charakteru a jeho realizace
bude probíhat do poloviny roku 2007. 

Olomoucký kraj si v rámci projektu sta-
novil šest hlavních cílů. První z nich je za-
měřen na vybudování funkčního partner-
ství, ve kterém budou zastoupeni všichni
klíčoví aktéři v jednotlivých oblastech roz-
voje kraje, jako je neziskový sektor, podni-
katelé, expertní sektor, obce a mikroregio-
ny a další, kteří se podílejí na dění v kraji
a jeho dalším rozvoji. Smyslem partnerství
je vybudovat funkční aparát pro předávání
informací a podílení se na tvorbě strategic-
kých dokumentů a definovat potřeby c-
ílových skupin. Celkem by se v rámci pro-
jektu mělo uzavřít až přes sto partnerských
smluv. Základní dotazník, který identifiku-
je potenciální partnery projektu, je vyvě-
šen na www.kr-olomoucky.cz, složka
Evropská unie - Projekt SROP 3.3.

Druhým cílem projektu Olomouckého
kraje je realizace vzdělávacího programu,
který bude nastaven podle konkrétních po-
třeb všech cílových skupin tak, aby dochá-
zelo k co nejvyššímu využívání fondů ev-
ropské unie. 

Třetí cíl je efektivní komunikace a zapo-
jení veřejnosti do rozvoje kraje. Jedná se
zejména o propagační a prezentační akti-
vity, kulaté stoly, soutěže apod. Smyslem
těchto aktivit je informovanost a zpětná
vazba od široké veřejnosti.

Čtvrtý cíl je zaměřen na posílení regio-
nální absorpční kapacity, a to jak na zvy-
šování kvalitní administrativní kapacity,
tak zejména na přípravu projektů v regio-
nu. V rámci tohoto cíle by v obcích III.
stupně mělo být zřízeno místo euromana-
žera, který bude radit všem subjektům
v územním působení obvodu obce III.
stupně a bude koordinovat projekty
na tomto území. V hospodářských komo-
rách, v Unii neziskových organizací a jin-
de budou fungovat oboroví euromanažeři.
V terénu pak budou působit tzv . sběrači
projektových námětů, kteří budou přímo
s potenciálními žadateli mluvit o možnos-
tech rozvoje a jeho financování z fondů
Evropské unie, přičemž budou plnit kraj-
skou databázi projektových námětů.

Pátý cíl je příprava na programovací ob-
dobí 2007 - 2013. Pro projekty a programy,
které se budou ucházet o podporu z fond-
ů EU, je třeba mít připraveny patřičné stra-
tegické materiály a analýzy. Tento cíl se
bude úzce realizovat spolu s partnery. 

Šestý cíl je zaměřen na aplikaci nástrojů
řízení kvality organizací veřejné správy na
obecních úřadech a v rozpočtových or-
ganizací. Na jeho základě by mělo dojít
k zefektivnění činností uvnitř úřadů a po-
skytování kvalitnějších služeb veřejnosti.

Prostějovští vozíčkáři představili

na radnici bezbariérovou  mapu 
Nejen architektonické, ale i společenské

bariéry jsou podle  vozíčkářů tím, co jim nej-
více komplikuje život. Na  prostějovskou
radnici, kde členy občanského sdružení
„Prostějovští vozíčkáři“ v úterý 28. června
přijali starosta  města ing. Jan Tesař a mí-
stostarostka Božena Sekaninová, se  však
dostali poměrně snadno. Přístup handicapo-
vaným totiž  usnadňuje plošina ve dvorním
traktu radnice. 

Tras, která 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 do-
stat finální podobu koncem  července. „Ma-
pa je koncipovaná tak, aby se podle ní moh-
li  orientovat i zdraví lidé, kteří tak současně
získají povědomí o tom, po jakých trasách
se prostějovští vozíčkáři pohybují,“  uvedl
na setkání předseda občanského sdružení
Prostějovští  vozíčkáři Stanislav Brácha
s tím, že součástí mapy bude i přehled bez-
bariérových budov ve městě. Jak na setkání
informoval starosta města, od podzimu
k nim přibude kino Metro  70 a v dohledné
době také Národní dům. Podle Stanislava
Bráchy  usnadňuje vozíčkářům život také
rovný povrch chodníků, do  jejichž rekon-
strukcí město v letošním roce investuje ne-
celých  šest milionů korun. 

Součástí slavnostního přijetí byly také zá-
pisy členů OS  Prostějovští vozíčkáři do pa-
mětní knihy města Prostějova a prohlídka
radnice. V rámci odpoledního doprovodného
programu na  náměstí T. G. Masaryka se
uskutečnil mimo jiné exhibiční zápas  mistry-
ně ČR ve stolním tenise Martiny Fedorové.
Pro zájemce  byly připraveny elektrické i ruč-
ně ovládané vozíky, na kterých  si mohli vy-
zkoušet slalom i pohyb po náměstí. -kdl- 

Ing. Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy 

MěÚ v Prostějově 

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

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 průka-
zu zůstává žadateli  stávající řidičský prů-
kaz. Nový řidičský průkaz je možno si  vy-
zvednout asi za tři týdny od podání žádosti.
Při vyzvednutí  nového řidičského průkazu
je třeba odevzdat starý řidičský  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.

Součástí slavnostního přijetí bylo také představení  bezbariérové mapy. 
Foto: Yvona Kadlecová 

„Není to velká stavba, ale dokazuje, že se staráme o své místní  části,“ uvedl starosta Prostějova ing. Jan Tesař při  slav-
nostním otevření nového úseku vozovky v Čechůvkách začátkem  června. Její stavba je součástí výstavby zdejších in-
ženýrských  sítí. Pod úsekem dlouhým asi 250 metrů nyní vede splašková a dešťová kanalizace. Celkové náklady na in-
vestici dosáhly zhruba  čtyř a půl milionu korun, z toho vozovka přišla na tři miliony. 
„Silnice bude méně hlučná a přispěje k lepšímu bydlení v Čechůvkách. Dáváme přednost tomu, abychom podobné in-
vestice  budovali v každé městské části kompletně a teprve po jejich  úplném dokončení zahajovali nové stavby v dal-
ších lokalitách,“  uvedl člen Rady města Prostějova a předseda dopravní komise  ing. Zdeněk Peichl. Nový úsek vozov-
ky slavnostně otevřel vedle  starosty města ing. Jana Tesaře také místostarosta Bc. Alois  Mačák. 

Termíny pro výměnu řidičských průkazů 

Nová silnice přispěje 

k lepšímu bydlení v Čechůvkách 

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 

Zřízení osadních 

výborů v okrajových 

částech města 

Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání dne 14. 6.  2005 po projednání zří-
dilo osadní výbor v částech města  Čecho-
vice, Domamyslice, Krasice v počtu 7 čle-
nů. Členy osadního  výboru určilo tyto ob-
čany města:

- Vojtěcha Blahu,
- Jaroslava Kořínka,
- Oldřicha Vrchu,
- Františka Šustera,
- Ladislava Čechovského,
- Zdeňka Mináta,
- Ing. Tomáš Blumensteina.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zřídilo osadní výbor v části města
Vrahovice v počtu 3 členů. Členy  osadní-
ho výboru určilo tyto občany města:

- Marii Cimbálníkovou,
- Alenu Zatloukalovou,
- Bc. Libora Vykopala.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zřídilo osadní výbor v části města
Žešov v počtu 6 členů. Členy  osadního vý-
boru určilo tyto občany města:

- Marii Šmerákovou, 
- Miroslava Kýra,
- Daniela Bosáka,
- Aleše Lenochu,
- Danuši Dvořákovou, 
- Františka Koutného.

Současně pověřilo ing. Jana Tesaře, staro-
stu města,  připravit po dohodě se členy jed-
notlivých osadních výborů návrh  na zvole-
ní předsedy každého osadního výboru na
příští zasedání  zastupitelstva města.

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 červe-
nec 2005 budou  poskytovat pracovníci
České obchodní inspekce - pracoviště
Olomouc, poradenskou a konzultační
činnost v oblasti ochrany  spotřebitele
pro občany našeho regionu. 

Porady a konzultace budou posky-
továny v prostorách pracoviště  odbo-
ru obecního živnostenského úřadu
v Prostějově na adrese  Rejskova 28,
Prostějov, I. patro, kancelář č. 203
vždy každé  první pondělí v měsíci
v době od 13.00 do 16.00 hodin po-
čínaje  dnem 4. 7. 2005. 

Oznámení


