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Orientační plán nemocnice Prostějov
Na přelomu loňského a letošního roku se prostějovská nemocnice přestěhovala ze starého do nového areálu v Mathonově ulici. Abyste se
v něm lépe orientovali, zveřejňujeme jednoduchý orientační plán. Pokud si i přesto nebudete vědět rady, najdete podle něj hlavní vstupní halu s recepcí a informátorem. Služba je zde nepřetržitá a informátor vás nasměruje tam, kam se potřebujete dostat.

duben 2004

Práva a nové povinnosti voličů
vyplývající ze zákona o volbách
do Evropského parlamentu
Již nyní mohou občané žádat o vydání voličského průkazu
Mgr. Marie Javůrková,
vedoucí odboru občanských záležitostí
MěÚ Prostějov

Ve dnech 11. a 12. června 2004 proběhnou na území České republiky poprvé volby do Evropského parlamentu. Právo volit
poslance Evropského parlamentu za Českou republiku má každý občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18
let. Stejné právo mají i občané jiných členských států Evropské unie, kteří dosáhnou
alespoň druhý den voleb věku 18 let a budou po dobu nejméně 45 dnů před dnem
voleb vedeni v evidenci obyvatel České
republiky.
Každý volič může v těchto volbách hlasovat pouze jednou. Pokud se tedy zapíše
do seznamu voličů například v ČR, nemůže hlasovat v jiném členském státě EU.
Občan jiného členského státu EU, který
chce hlasovat na území ČR, musí být nejméně 45 dnů před dnem voleb, to je nejpozději od 27. dubna, veden v evidenci
obyvatel ČR. Nejpozději do neděle
2. května do 16 hodin pak musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden
v evidenci obyvatel. V Prostějově se tyto
žádosti budou podávat na evidenci obyvatel
městského úřadu v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka. V neděli 2. května
zde bude zajištěn provoz od 8 do 16 hodin.
K žádosti musí volič předložit kopii
dokladů osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel, to znamená kopii průkazu
o povolení k pobytu a zároveň čestné
prohlášení, ve kterém uvede svoji státní
příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud veden pro
volby do Evropského parlamentu ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Městský

úřad bude žadatele o zápis do seznamu
voličů informovat nejpozději 15 dnů před
dnem voleb, tedy do 27. května, o tom,
jak byla jeho žádost vyřízena.
Občané našeho města, kteří nemohou
volit ve svém volebním okrsku, mohou
volit na voličský průkaz. Ten jim vydá
obecní úřad, v jehož správním obvodu
jsou hlášeni v evidenci obyvatel, na základě písemné žádosti. Pokud volič zašle
žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. Ověřený podpis žadatele o vydání voličského průkazu musí mít i žádost, kterou příslušnému obecnímu úřadu
doručí jiná osoba. Volič může požádat
o voličský průkaz i osobně, a to přímo
v oddělení evidence obyvatel Městského
úřadu v Prostějově. Se sepsáním žádosti
mu v tom případě pomohou pracovníci
tohoto oddělení. Při přebírání žádosti
pracovník ověří totožnost žadatele nahlédnutím do platného občanského průkazu nebo cestovního pasu a pořídí o tom
záznam.
Občané mohou o vydání voličského
průkazu žádat již nyní. Posledním dnem
pro podání žádosti je 27. květen. V tento
den musí být žádost do 16 hodin doručena, ať již písemně nebo osobně, příslušnému obecnímu úřadu. Ten bude průkazy
od tohoto dne předávat voličům. Těm,
kteří si pro voličský průkaz nepřijdou
osobně, jej pracovníci Městského úřadu
v Prostějově zašlou poštou nebo předají
osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem žadatele
o vydání průkazu. Omezením lhůty pro
podávání žádostí o vydání voličského
průkazu by se mělo zabránit případnému
dvojímu hlasování do Evropského parlamentu. Další informace k volbám do Evropského parlamentu je možné získat na
webové adrese ministerstva vnitra České
republiky www.mvcr.cz - odkaz volby.

Prodejci v bazarech
a v zastavárnách
musejí identifikovat
Ing. Bc. Antonie Orálková,
vedoucí Obecního živnostenského úřadu
MěÚ Prostějov

Bus

Zde se nacházíte
OPERAČNÍ A VYŠETŘOVACÍ BLOK 1

BLOK 5
P - Poliklinika

P - Rentgen, gastro, CT, akutní příjem
1 - ARO, JIP, centrální sterilizace, operační sály
2 - Porodní sály, porodnická ambulance

BLOK 5/1
1 - TRN (plicní oddělení)

BLOK 2
P - Interní ambulance, interna A
1 - Chirurgie M, chirurgie Ž
2 - Porodnice, novorozenci, gynekologie
3 - Traumatologie, ortopedie
4 - Interna B, interna C, JIP

BLOK 6
P - Dialýza, centrální laboratoře (CL)
1 - ORL, knihovna
2 - Dětské oddělení, ambulance

BLOK 3
p - Informátor, bufet, pokladna, podatelna

BLOK 7
P - Infekční oddělení, ambulance
1 - LDN A, LDN B
2 - LDN C
3 - Neurologie, PMG

BLOK 4
P - Rehabilitace, bazén
1 - Rehabilitace, lůžková část
2 - Kožní oddělení, ambulance

Blok 7/1
P - Oční oddělení, ambulance, operační sály

Dne 19. března 2004 nabyl účinnosti zákon č. 119/2004 Sb., který novelizuje živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele
a některé další zákony.
Touto novelou byly rozšířeny povinnosti
podnikatelů, a to tak, že podnikatel, který nakupuje použité zboží nebo zboží bez dokladu
nabytí, přijímá toto zboží do zástavy nebo
zprostředkovává jeho nákup či přijetí do zástavy, je povinen před uzavřením smluvního
vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření
tohoto smluvního vztahu.
Identifikací účastníků se rozumí:
a) u fyzické osoby zjištění jejího jména
a příjmení, případně všech jmen a příjmení,
data narození, trvalého nebo jiného pobytu,
jejich ověření z příslušného dokladu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále specifikace příslušného dokladu totožnosti, včetně
uvedení orgánu a státu, který jej vydal,
b) u právnické osoby zjištění obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku

nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické
osoby podle písmene a), jednající jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu.
Identifikací předmětu smluvního vztahu se
pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla,
jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou
identifikaci.
Ověření nebo zjištění údajů uvedených
v odstavci 5 lze provést též dálkovým přenosem, jestliže je zaručena identifikace těchto dat podle zvláštního právního předpisu.
Identifikační údaje podle odstavců 4, 5
a 6 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci nebo není-li
možné identifikovat předmět smluvního
vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout je do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup
Za porušení shora uvedených povinností
může živnostenský úřad uložit podnikateli
pokutu až do výše jednoho milionu korun.

BLOK 8
P - Patologie

Upozornění provozovatele
Upozornění na uzavírky ve městě Prostějově obřadní síně městského hřbitova
BLOK 4/2
P - Onkologie

Jaroslav Pavlíček,
odbor dopravy MěÚ

S příchodem jara a začátkem stavební
sezóny se na prostějovských silnicích opět
setkáváme s uzavírkami. První, rozsahem
a dopady na dopravu méně významnou, je
úplná uzavírka tzv. staré silnice III/0462
v Žešově od mostu v údolí po konec obce
směrem na Prostějov. Důvodem uzavírky
je pokládka kanalizačního potrubí a následná oprava - předláždění vozovky. Práce budou probíhat v termínu od 1. dubna do
25. května 2004.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu
obousměrně je stanovena následovně (popis pro směr jízdy do Prostějova): po sjezdu do Žešova těsně za mostem v údolí odbočí motoristé ze silnice doprava na místní
komunikaci přes Žešov a po ní pojedou až
na křižovatku se silnicí II/433 u areálu ZD,
kde odbočí doleva směrem na Prostějov,
aby se před nadjezdem nad dálnicí opět setkali s původní trasou. Délka uzavřeného
úseku je zhruba 600 metrů (práce budou
probíhat pouze v úseku asi 250 metrů v obci, přístup ke hřbitovu směrem od Prostějova zůstane zachován), délka objízdné trasy je 1 600 metrů. Po dobu uzavírky dojde
ke změnám v trase a rozmístění zastávek

městské hromadné dopravy i příměstských
autobusových linek.
Druhou akcí, která však dopravu zasáhne mnohem více, je úplná uzavírka silnice
II/366 ulice Kostelecké v křižovatce
s místní komunikací ulicí Martinákovou.
Důvodem uzavírky je výstavba okružní
křižovatky. Práce budou probíhat v termínu od 8. dubna do 22. července 2004.
Objízdná trasa dopravy je obousměrně
stanovena následovně (popis pro směr jízdy do Prostějova): za mostem přes Romži
řidiči odbočí doleva směr Prostějov, Domamyslice a po přejetí mostu přes Hloučelu na křižovatce se silnicí II/150 doleva
směr Prostějov, Plumlovská ulice. V opačném směru jízdy budou motoristé naváděni již na Olomoucké ulici tak, aby zbytečně nezajížděli na Sladkovského a Martinákovu ulici. Délka uzavřeného úseku bude
zhruba 2 750 metrů (práce pouze v křižovatce), délka objížďky bude 5,5 kilometru.
Po dobu uzavírky dojde ke změnám
v trase a rozmístění zastávek MHD. Příměstké linky budou vedeny ulicemi Martinákova, Pod Kosířem a Tyršova, ke změnám zastávek nedojde. Autobusové dopravě bude umožněn vjezd do části
uzavřeného úseku.

Dopravní opatření k uzavírce silnice
0462 - průtah Žešovem
Platí od 1. dubna 2004 od 8 hodin.
1) Pro veškeré příměstské linky se přemísťuje zastávka Prostějov, Žešov z průtahu na zastávku MHD 11 na místní komunikaci. Příměstskými linkami nebude obsluhována zastávka Prostějov, střed, Žešov.
Náhradní vedení dotčených příměstských
linek.
Příměstské linky budou v obou směrech vedeny po silnici 433 od nadjezdu nad E462 po
křižovatku u zastávky Prostějov, Žešov, rozcestí a dále po místní komunikaci s vyústěním
na 0462 v obou směrech.
2) Pro linku číslo 11 MHD Prostějov a linku
780754 spoje 10, 18, 4, 31 se ruší zastávky Prostějov, Žešov a Prostějov, Žešov, střed.
Náhradní vedení linek MHD 11 a linky
780754, spojů 10, 18, 4, 31:
Spoje linek budou v obou směrech vedeny
po silnici 433 od nadjezdu nad E462 po křižovatku u zastávky Prostějov, Žešov, rozcestí taktéž ve směru od Výšovic a dále po místní komunikaci na točnu u úřední desky, kde bude zřízena náhradní zastávka.
FTL, a. s.

Ing. Jiří Vavrečka,
ředitel Technických služeb Prostějov

Technické služby Prostějov, s. r. o. se sídlem Prostějov, Jihoslovanská ul. 2169/28
sdělují, že v souladu s uzavřenou mandátní
smlouvou s městem Prostějov jsou organizací, která je odpovědná za provoz městského hřbitova včetně obřadní síně. V rámci
výkonu těchto činností zabezpečují pracovníci společnosti veškeré činnosti při pietních aktech posledního rozloučení se zemřelými.
Pracovníci přebírají ostatky zemřelých
od zaměstnanců pohřebních služeb, které si
občané zabezpečili k zajištění obřadu.
V tomto smyslu jsou pracovníci Technických služeb povinni postupovat v souladu
se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
a dodržovat veškerá opatření k bezpečnosti
práce i bezpečnosti osob účastných na pietním aktu .
Mimo jiných organizačních povinností,
které spočívají v zabezpečení důstojného
průběhu posledního rozloučení, jsou povinni dbát i na to, zda jsou dodržována ze strany příslušné pohřební služby veškerá ustanovení zákona o pohřebnictví, mimo jiné
i podstatná náležitost daná ustanovením § 7

zákona č. 256/2001 Sb. Toto ustanovení stanoví pohřební službě povinnost ukládat lidské pozůstatky do doby pohřbení pouze
v chladícím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty v rozmezí 0 stupňů celsia až +2
stupně celsia a v případě, kdy lhůta od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhne jeden týden nebo kdy to vyžaduje stav lidských pozůstatků, v chladícím
zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty
nižší než mínus 10 stupňů celsia.
Pracovníci Technických služeb jsou povinni vyžadovat od příslušné pohřební služby potvrzení o tom, že ostatky byly uloženy
v souladu s tímto ustanovením. Pokud tak
pohřební služba odmítne učinit, budou nadále pracovníci Technických služeb nuceni
odmítnout převzetí ostatků k poslednímu
rozloučení.
Jelikož nechceme vystavovat pozůstalé
případnému nedorozumění, doporučujeme,
aby si při jednání s pohřební službou vyžádali potvrzení, že s ostatky zemřelého bude
nakládáno v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 256/2001 Sb.
Věříme, že takto budeme i nadále schopni zabezpečit všechny úkony tak, aby bylo
zachováno důstojné rozloučení se zemřelými.

