
Zhruba do začátku prázdnin by se v uli-
cích města měly objevit  nové dopravní
značky přikazující směr jízdy. O tom, z kte-
rých  ulic budou jednosměrky, však ještě ne-
ní s konečnou platností  rozhodnuto. Původ-
ní seznam ulic navržených na základě studie,
pořízené v loňském roce odborem koncepce
a rozvoje, ke  zjednosměrnění, popřípadě
osázení dopravními značkami zákaz  stání,
doznal podstatných změn. V upravené verzi
deset z nich  již nefiguruje. To, že těmito uli-
cemi budou auta nadále  projíždět v obou
směrech, si prosadili vesměs sami jejich
obyvatelé. 

Ti, kteří se k navrženým změnám zatím
nevyjádřili, i když se  jich bezprostředně do-
týkají, mají poslední šanci tak učinit.  Podle
předsedy dopravní komise Rady města Pro-

stějova ing.  Zdeňka Peichla mohou své pod-
něty a připomínky zasílat ještě  zhruba nece-
lý měsíc. „Jedna dopravní značka přijde
město i s osazením na přibližně pět tisíc ko-
run. Neradi bychom se proto  dočkali toho,
že se lidé začnou ozývat až poté, co se zna-
čení  zabuduje. Navrhovaným zjednosměr-
něním chceme řidičům zajistit  hladký prů-
jezd ulicemi a více místa na parkování,“ vy-
světlil  ing. Zdeněk Peichl. 

Podněty a připomínky k návrhu na zjed-
nosměrnění ulic můžete  zasílat písemně či
e-mailem na adresu městského úřadu nebo je
předat v informační službě v přístavbě rad-
nice na náměstí T.  G. Masaryka 12-14.
K navrhovanému zjednosměrnění se můžete
vyjádřit i v rámci diskusního fóra na webo-
vých stránkách  města . -kdl-

Upravený seznam ulic navržených na zjednosměrnění 
(členěno podle lokalit) 

- Zlechovská, Na Okraji, Na Vyhlídce, Kosířská, Hloučelní
- Norská, Francouzská 
- Moravská II 
- Jana Švermy 
- Resslova 
- Brandlova, Máchova, Rostislavova 
- Waitova, St. Manharda, Bulharská, Dr. Horáka
- Krokova, Družstevní I, Družstevní II, Mozartova II
- Pešinova, Balbínova 
- Studentská
- Ječmínkova, Puškinova, Spitznerova, Dvořákova
- Budovcova, A.Krále, Milíčova, Lužická, Slovenská, Divišova - návrh bude stanoven

ve spolupráci s Policií ČR, která bude mít na náměstí Spojenců v budoucnosti sídlo
- Kotkova, Tovačovského
- Kpt. Nálepky, Marie Majerové
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Máte poslední šanci vyjádřit se
k navrhovanému zjednosměrnění

prostějovských ulic 

Na webových stránkách funguje od dubna
ohlašovna technických služeb. Jejím  pro-
střednictvím můžete upozorňovat na problé-
my  související se všemi službami, které pro
město  zajišťuje společnost .A.S.A. TS Pro-
stějov. Ty  zahrnují svoz komunálního odpa-
du, čištění a údržbu komunikací, údržbu ze-
leně, sloupů  veřejného osvětlení a areálů
hřbitovů a provozování placených parkovišť
a pohřební služby.  Pracovníci společnosti
.A. S. A. TS Prostějov  budou na tato upo-
zornění reagovat stejně jako na  oznámení na
zelenou linku 800 100 351. 

„Vycházel jsem z toho, že počítač má do-
ma nebo  v práci stále větší procento lidí.
Chtěl jsem  vyjít vstříc těm z nich, kteří díky

své  všímavosti a zájmu o okolí registrují ne-
dostatky,  které by měly být odstraněny,“
uvedl předseda  komise pro informační tech-
nologie ing. Tomáš  Blumenstein, který zří-
zení ohlašovny inicioval.

Na zelenou ohlašovací linku se denně ob-
rátí  deset až dvacet lidí. Jejím prostřednic-
tvím  oznamují především závady na veřej-
ném osvětlení a komunikacích, nepořádek
u kontejnerů, nevyvezený  domovní odpad,
vyvrácené a poškozené dopravní  značky
a zničené zařízení v parcích a na dalších  ve-
řejných prostranstvích.

Ohlašovna na webových stránkách nebu-
de  nahrazovat zelenou linku 800 100 351,
ale pouze  ji doplní. -kdl- 

Město Prostějov zajistí dne 7. května 2005  prostřednictvím společnosti .A. S. A. Pro-
stějov pro občany sběr  a svoz nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů ohrožuje život lidí, zvířat
a rostlin. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně likvidovat způsobem, který vy-
hovuje současným legislativním a ekologickým normám.

Co je nebezpečný odpad 

Jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný, například baterie všeho dru-
hu, akumulátory, tuky, barvy a ředidla, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky (na
okna, podlahy, odpady a WC), fotochemikálie, léky, zářivky a výbojky, elektrochemický od-
pad, televizory, rádia, agrochemický odpad včetně obalů, pesticidy, pneumatiky, ale i zaole-
jované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, vyjeté motorové a převodové oleje apod.

Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikající z podnikatelské činnos-
ti! Na určená stanoviště přijede ve  stanoveném čase dle harmonogramu nákladní automobil,
na který  bude možné výše uvedený odpad odkládat:

Závady týkající se například čištění
komunikací či svozu odpadu 
můžete nahlásit i přes počítač

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
v místních částech Prostějova 

Provozní doba ve sběrném dvoře: 
Pondělí a neděle: zavřeno

Úterý až sobota: 9.00-13.30 hod., 

14.00-17.00 hod.

Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout kvality  materiálů potřebné pro následné vy-
užití a také co  nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů,  které nelze ji-
nak zužitkovat. Sběr nebezpečného odpadu v okrajových částech Prostějova bude prove-
den jednorázově. 

V průběhu celého roku můžete nebezpečný odpad, ale také  staré a nepotřebné vě-
ci, jako například ledničky, televizory,  nábytek, pneumatiky a podobně, ukládat
zdarma ve sběrném dvoře  u Svaté Anny (telefon 582 334 711). 

Ke stanovištím na tříděný odpad jiné odpady nepatří! 

Ing. Antonie Orálková, 
vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad v Prostějově

Dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti zá-
kon č. 85/2004 Sb.,  který novelizuje zákon
o zemědělství. Podle tohoto zákona je  kaž-
dá fyzická anebo právnická osoba, která
chce podnikat v  zemědělství, povinna se
zaevidovat. Evidenci zemědělského  podni-
katele provádí příslušné obecní úřady obce
s rozšířenou  působností a zaevidované oso-
by obdrží osvědčení o zápisu do  této evi-
dence. Pro zemědělské podnikatele spadají-
cí do územní  působnosti Městského úřadu
v Prostějově (podle místa podnikání  nebo
sídla zemědělského podnikatele) je k zaevi-
dování příslušný  odbor Obecní živnosten-

ský úřad, Rejskova 28, Prostějov (tel.
kontakt: Bc. Jiří Kratochvíl: 582 330 342,
582 302 581).

Fyzické osoby, které dosud zemědělskou
výrobu provozovaly  jako tzv. samostatně
hospodařící rolníci (tzn. na základě  osvěd-
čení vydaného dle zákona č. 105/1990 Sb.),
se mohly podle  přechodných ustanovení
citovaného zákona zaevidovat do  jednoho
roku od nabytí jeho účinnosti, tj. do 1. květ-
na 2005.  Musely doložit pouze výpis z rej-
stříku trestů (ne starší tří  měsíců). Doklady
o odborné způsobilosti nebyly zapotřebí.
Úkon  byl do 1. 5. 2005 osvobozen od správ-
ního poplatku.

Upozorňujeme, že pokud fyzická osoba
požádá o zápis do  evidence zemědělských

podnikatelů po 1. 5. 2005, musí doložit:
- doklad o bezúhonnosti, tj. výpis z evi-

dence rejstříku trestů  (ne starší tří měsíců)
- doklad o splnění odborné způsobilosti -

získáním vzdělání  nejméně na úrovni střed-
ního odborného vzdělání v některém  země-
dělském oboru, veterinářství a veterinární
prevenci,  anebo na úrovni úplného střední-
ho vzdělání se zaměřením na  zemědělství,
popřípadě absolvováním akreditovaného
rekvalifikačního kurzu zaměřeného na vý-
kon obecných  zemědělských činností v roz-
sahu minimálně 150 hodin nebo tím,  že pro-
káže zemědělskou praxi v zemědělském
podniku nejméně  po dobu 5 let.

Úkon po 1. 5. 2005 podléhá správnímu
poplatku 1000 Kč.

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov 

Mezi základní úkoly městské policie patří
zajišťování veřejného pořádku na katastru
města. Hlídkovou činnost zajišťuje celkem 32
strážníků. Dalších osm se stará o chod ope-
račního střediska a zbývajících 12 zajišťuje
různé činnosti, jako je například kamerový
systém, evidence přestupků, autoprovoz, vý-
cvik, správa budovy, pohledávky a další.
Strážníci jsou zařazeni do čtyř směn a zajišťu-
jí ochranu veřejného pořádku 24 hodin denně.
Jinými slovy vyváženost represe a prevence. 

Jen za období posledních tří měsíců zadr-
želi strážníci 14 pachatelů trestných činů, pro-
vedli na 200 kontrol majitelů psů a přijali té-
měř 1 500 různých oznámení, na které bylo
třeba reagovat. V mnoha případech zadrželi
díky lidem, kteří oznámili protiprávní čin-
nost, i pachatele vandalství. V průběhu prv-
ních tří měsíců letošního roku zadrželi při
vandalství pachatele v celkem deseti přípa-
dech - jednalo se o ničení odpadkových košů,
kontejnerů, dopravních značek atd. Ve dvou
případech se jednalo o podezření z trestného
činu. 

V oblasti prevence jsou na letošní rok
schváleny celkem čtyři projekty v rámci pro-
gramu Partnerství 2005. Celková částka, kte-
rá byla přidělena ministerstvem vnitra jako
státní účelová dotace, činí 553 000 Kč. Jedná
se o tyto projekty:

✔ Mobilní měřič rychlosti - jde se o lase-
rový radar s digitálním záznamem. Je mobil-
ní, takže rychlost je možné měřit bez použití
vozidla v kterémkoliv místě. Výstupem je
oznámení o přestupku s fotografií vozidla, ři-
diče, registrační značky, uvedením doby, ča-
su, místa a samozřejmě rychlosti vozidla. Na
tento projekt přidělilo vnitro Prostějovu dota-
ci ve výši 420 000 Kč. 

✔ Poradenská místnost pro Policii ČR -
přidělená dotace ve výši 40 tisíc korun je ur-
čena na vybavení místnosti určené pro osoby,
které v rámci vyšetřování musejí strávit urči-
tý čas na policii, například pro ty, které při-
jdou oznámit domácí násilí. 

✔ Podpora informačního střediska pre-
vence kriminality Městské policie Prostě-
jov - dotací ve výši 46 tisíc Kč ministerstvo
vnitra přispělo na ceny, výukový a propagač-

ní materiál. Ceny i materiál budou využity jak
při běžné činnosti střediska, tak například při
Bambiriádě, akcích Zdravého města Prostě-
jov, Dnu se složkami Integrovaného záchran-
ného systému apod. Dotace bude využita i na
nákup 120 kusů řetízků na vstupní dveře pro
seniory, které mají přispět ke zvýšení jejich
bezpečí. 

✔ Letní dětský tábor - na tuto akci, kte-
rou pořádá odbor sociálních věcí, přispělo mi-
nisterstvo vnitra 47 tisíci Kč. 

Program partnerství je pokračováním pro-
jektů prevence kriminality, do kterých se
město zapojilo aktivně v roce 2001. První eta-
pa kamerového systému se však bez státní do-
tace realizovala již v předchozím roce. V le-
tech 2000 - 2004 bylo realizováno 36 projek-
tů v celkovém objemu 10 231 000 Kč,
přičemž státní dotace činila 41 procent. Ka-
merový systém si vyžádal náklady ve výši
7 405 000 Kč, dotace činila 33 procent. Mezi
další významné projekty patří vytvoření in-
formačního střediska prevence k 1 . 12. 2001,
instalace bezpečnostních stojanů na jízdní ko-
la, kurzy sebeobrany a podobně. 

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru Kancelář starosty 

V ojedinělé galerii českých starostů měs-
ta Prostějova se na  třetím místě v pořadí na-
chází podobizna Josefa Waita, muže,  který
se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj
Prostějova, a to  zejména českého Prostějo-
va. Poslední dubnový den si 100. výročí  je-
ho úmrtí připomněli položením květin k je-
ho hrobu na městském  hřbitově i současní
představitelé města. 

Josef Wait se společně s dalšími přičinil
o to, že v roce  1892, po 22 let trvajícím bo-
ji, po Uherském Hradišti,  Ivančicích, Hole-
šově, Třebíči, Kroměříži, Příboru a Uher-
ském  Brodu, zvítězili Češi ve volbách také
ve třetím nejlidnatějším  městě tehdejší Mo-
ravy - v Prostějově.

Vyučený kupec z Rakovníka, který se stal
posléze ředitelem  Rolnické sladovny v Pro-
stějově a následně vedoucím finančního  re-
ferátu na prostějovské radnici (1892 - 1898),
stanul po  rezignaci Karla Vojáčka 13. 12.
1898 v čele města Prostějova a stal se jeho
starostou. Podruhé byl zvolen v roce 1901,
ale v listopadu 1902 byl nucen ze zdravot-
ních důvodů na tento úřad  rezignovat. 

Při rekapitulaci jeho života je nutné si
uvědomit, že byl  aktivní nejen v politickém
životě, ale horlivě pracoval také ve  spolcích,
zejména v Sokole. Zasloužil se o postavení
Rolnického  akciového pivovaru v Prostějo-
vě a přičinil se o převedení  čelechovického
cukrovaru do rolnického vlastnictví taměj-
ších  obyvatel. Za jeho zásluhy v oblasti hos-
podářského rozvoje  celého kraje mu byl
v roce 1901 udělen titul císařského rady.

V obecním výboru zasedal 30 let a beze-
sporu se zasloužil o politický, kulturní a hos-
podářský rozvoj našeho města. Zcela  jistě si
proto zaslouží naši úctu, vděk a uznání. 

Zemědělcům skončila 1. května 2005
možnost transformace  oprávnění

Represe, ale i prevence

Památku Josefa Waita uctili i představitelé města 

Památku Josefa Waita uctili představitelé města Prostějova v čele se  starostou 
ing. Janem Tesařem položením květin k jeho hrobu na  městském hřbitově. 

Foto: Yvona Kadlecová 

Ing. Petra Mejzlíková, 
koordinátora projektu Zdravé město  Prostějov

Jana Adámková, 
skupina prevence městské policie 

Poranění hlavy je
nejčastějším zraně-
ním u předškoláků
a třetím nejčastěj-
ším u dětí školního
věku a adolescentů
v České republice.
Úraz hlavy je také
nejčastějším důvo-
dem k hospitalizaci

při úrazu na kole. Přilba přitom snižuje ri-
ziko zranění mozku při úrazu na kole o 60
- 88 procent. Legislativní povinnost cy-
klistů do 15 let mít při jízdě na kole na
hlavě přilbu platí v České republice od

roku 2001. Vlastnit přilbu však ještě
neznamená ji nosit. Proto je třeba překo-
nat bariéry v cílové skupině, kterou jsou
děti do 15 let a jejich rodiče.

Na základě těchto zkušeností byla vy-
pracována kampaň s následujícím za-
měřením: 

1. Předávání informací prostřednic-
tvím škol - zástupci mateřských a zá-
kladních škol byli s touto kampaní sezná-
meni na informační schůzce dne 7. 4.
2005.

2. Časově ohraničená sleva přileb -
sleva u vybraných prodejců kol bude pla-
tit do 30. 9. 2005.

3. Posilování žádoucího chování - od-
měny za nošení, respektive tresty za ne-
nošení cyklistické přilby budou v kompe-
tenci městské policie.

V Prostějově budou slevy na

přilby poskytovat tyto prodejny:

- ARGO Sport, Vojáčkovo nám. 12
- MYSTIC BI-

KE, Plumlovská
ulice 32

- Jízdní kola Pa-
vel Dočkal, Kože-
luhova ulice 8 (roh
ulice  Hradební 
a parkoviště)

- Cyklosport
centrum Vačkář,
Úprkova ulice16

- Prodejna cyklistických potřeb, Plum-
lovská ulice - naproti  Hané

- Prodejna cyklistických potřeb 
v OD PRIOR, Dukelská brána.

Přilba sníží riziko zranění mozku 
při úraze na kole až o 88  procent 

Poranění hlavy je nejčastějším zraněním u předškoláků


