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pondělí 2. dubna 
Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, U Kalicha, Kollárova, 
Divišova, Spojenců, Slovenská, Miličova, A. Krále, Budovcova, Lužická.

úterý 3. dubna 
Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlic-
kého, Trávnická, Jihoslovanská. 

středa 4. dubna 
Pražská, Na Příhoně, Vinklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Joštovo 
náměstí, Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná. 

středa 11. dubna 
Šárka, Šárka - vnitroblok, Dvořákova, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní 
- vnitroblok. 

čtvrtek 12. dubna 
Jezdecká, Studentská, Lidická, Okružní - část, Pešinova, Balbínova, Kazín, Dobrov-
ského - část. 

úterý 17. dubna 
Bulharská, Dr. Horáka - část, St. Manharda, Waitova, Okružní - část, Olivetského, 
Raisova, B. Němcové, vnitroblok Bulharská. 

čtvrtek 19. dubna 
Na Hrázi, Šmeralova - Drozdovice průchod, V Polích, Uhra, Škracha, Javoříčská, 
Kučery, Vícovská, Kaštila, Krasická - Drozdovice.  

pondělí 23. dubna 
Sídliště Svobody + vnitrobloky, Anenská, Jungmannova, U Sv. Anny. 

pátek 27. dubna 
E. Valenty, vnitroblok E. Beneše, Veleslavínská, obslužná komunikace „Cíl“ po toč-
nu. 

Milí spoluobčané,
zkuste si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 
V letech 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ Prostějov interakční kurzy komuni-

kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci tes-
tu, který bude na pokračování otištěn v Radničních listech v průběhu roku 2007. Deset 
nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno . Hlavní ceny jsou hrazeny z prostředků 
Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

3.  BLOK OTÁZEK

1. Pasivním nástrojem komunikace je:
a) ironie
b) argument
c) výmluva

2. Zpětná vazba je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

3. Ironie je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

4. Mlčení je:
a) agresivním nástrojem
b) asertivním nástrojem
c) pasivním nástrojem

5. Jedním druhem komunikace je komunikace verbální, která tvoří:
a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete průběžně vhazovat do připravené schránky 
v informačním středisku městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 12-14 nebo ode-
vzdat zároveň po ukončení celého testu. 

Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších z vás. 

Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

Od neděle 1. dubna dochází ke změ-
nám v jízdních řádech městské hromadné 
dopravy (MHD) v  Prostějově. Ke změ-
nám dojde pouze na linkách MHD číslo 
3, 9, 15, 19, 31 a 32. Ostatní linky MHD 
zůstávají beze změn.

Chtěli bychom upozornit na význam-
nější změny, a to na opoždění ranního 
spoje linky MHD č. 19 z nádraží směr 
Krasice z 5.10 na 5.15 hodin. Rovněž tak 
dojde ke změně odjezdu posledního spoje 
linky MHD č. 9 z nádraží na 23.45 hodin 

z důvodu příjezdu posledního vlaku z Olo-
mouce. O víkendech  bude posílen  provoz 
na lince MHD č. 32 na trase přes sídliště 
E. Beneše k nemocnici.

Veškeré informace o změnách v měst-
ské hromadné dopravě vám poskytnou 
pracovnice informační kanceláře FTL, 
a. s., na hlavním nádraží  nebo na tele-
fonním čísle 582 333 181. Cestující mají 
možnost získat informace o jízdních 
řádech také na webových stránkách www.
ftl.cz.    FTL Prostějov 

Změny v jízdních řádech

městské hromadné dopravy 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Jarní úklid bude v Prostějově zahájen 
v pondělí 2. dubna. Počínaje tímto dnem 
budou po městě rozmísťovány velkoobje-
mové vany v termínech podle níže uvede-
ného seznamu. 

Novinkou bude v letošním roce třídě-
ní odpadu na velkoobjemový (jedná se 
o rozměrný odpad z domácností, který není 
možné umístit do popelnic - například staré 
koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené 
oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad 

ze zahrad), který se bude odkládat do spe-
ciálních pytlů. 

Kontejnery – vany budou na místě vždy 
v určený den od 15.00 hodin do naplnění, 
nejdéle však do 17.00 hodin. 

Naplňování každé vany odpadem a jeho 
třídění bude kontrolovat pověřený pracov-
ník svozové fi rmy, neboť tyto vany jsou 
určeny pouze pro velkoobjemový a zahrad-
ní odpad. Není možné do nich odkládat 
nebezpečný odpad (barvy, ředidla, akumu-

látorové baterie, pneumatiky) a průmyslový 
nebo živnostenský odpad. Dále není povo-
leno dávat do van větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 

Bližší informace o odvozu velkoobje-
mových van můžete získat ve společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., u pana Kostlá-
na, telefon 582 302 757 nebo na odboru 
komunálních služeb Městského úřadu 
v Prostějově u paní Kovaříkové, telefon 
582 329 559. 

Velkoobjemový odpad se bude ukládat do van, 
biologický do speciálních pytlů

Jarní úklid bude zahájen v pondělí 2. dubna

pondělí 2. dubna 
Česká - Máchova 
Riegerova 
Kosířská - Na Vyhlídce 

úterý 3. dubna 
Bezručovo náměstí 
Sídliště Hloučela - Slavíčka 
Sídliště Hloučela - Špály 

středa 4. dubna 
Sídliště Hloučela - C. Boudy 
Sídliště Hloučela - Zrzavého 
Kpt. O. Jaroše 

čtvrtek 5. dubna 
Fanderlíkova - u FTL 
Sídliště Svobody - u staré benziny 
Sídliště Svobody - na okruhu 

pátek 6. dubna 
Šmeralova - proti teplárně 
Šmeralova - dál k rybníku 
B. Němcové 

úterý 10. dubna 
Waitova - Dr. Horáka 
Mozartova 
Dobrovského - Tylova 

středa 11. dubna 
Dobrovského - parkoviště za obchodem 
Libušinka 
Jezdecká - Puškinova 

čtvrtek 12. dubna 
Šárka – Spitznerova 

Dolní – parkoviště u věžáků 
Husovo náměstí - u školy 

pátek 13. dubna 
Trávnická - střed 
Švabinského 
Svatoplukova - střed 

pondělí 16. dubna 
náměstí Spojenců 
Arbesovo náměstí 
Sídliště E. Beneše - za obchodem 

úterý 17. dubna 
Sídliště E. Beneše - Květná, 
Sportovní 
Rejskova 
náměstí T. G. Masaryka 
(OD Prior) 

středa 18. dubna 
Žižkovo náměstí 
náměstí E. Husserla 
Vodní - Mlýnská 

čtvrtek 19. dubna 
Nerudova - domov důchodců 
Fanderlíkova - MŠ 
Pod Kosířem - Palečkova 

pátek 20. dubna 
Havlíčkova č. 43
Volfova - Příční 
Za Velodromem - naproti č. 8

pondělí 23. dubna 
Kostelecká 11 - 15

Joštovo náměstí 
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického 

úterý 24. dubna 
Žešov - hospoda 
Žešov - u obchodu 
Žešov - hřiště 

středa 25. dubna 
Domamyslice - u samoobsluhy 
Domamyslice - ul. 5. května 
Domamyslice - u kapličky 

čtvrtek 26. dubna 
Čechovice - u pošty 
Čechovice - Luční 
Čechovice - u kapličky 

pátek 27. dubna 
Krasice - Západní 
Krasice - Moravská za obchodem 
Krasice - Na Brachlavě 

pondělí 30. dubna 
Vrahovice - Trpinky 
Vrahovice - K. Světlé 
Vrahovice - Jano Köhlera 

středa 2. května 
Vrahovice - u Sídliště Svornosti
Vrahovice - Čechůvky točna 
Vrahovice - J. Suka 

čtvrtek 3. května 
Čechovická u ZD 
Vícovská
Drozdovická - u trafi ky 

Harmonogram jarního úklidu Harmonogram jarního úklidu vozovek 
od zimního posypu 

Počínaje letošním rokem zahájila spo-
lečnost .A.S.A. TS Prostějov, spol. s r. o. 
provoz vlastní odtahové služby. Ta bude 
sloužit  pro odstranění vozidel nesprávně 
zaparkovaných při čištění města, a to jak 
při úklidu komunikací a chodníků od zim-
ního posypu, které bude probíhat v pra-
covních dnech od 8 do 13 hodin až do 27. 
dubna, tak v rámci blokového čištění měs-
ta, které bude probíhat dle harmonogramu 
vždy v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 14 
hodin až do konce listopadu 2007.

Cílem tohoto nepopulárního opatření 
je zajistit důkladné vyčištění komunikací,  
a tím pádem i čistoty města, což není mož-
né, pokud při čištění komunikací překážejí 
vozidla nezodpovědných řidičů. 

Zóny čištění jsou, stejně jako v loň-
ském roce, označeny značkami „Začátek 
zóny se zákazem stání“ s uvedeným datem 
a časem, kdy tento zákaz platí, a „Konec 
zóny se zákazem stání“. V případě nut-
nosti budou uvnitř těchto zón umístěny 
i značky „Zákaz stání“. Rozmísťování 
značek probíhá vždy 7 dnů před datem 
čištění dané zóny.

V rámci zajištění lepší informovanosti 
občanů bude z aktivity Městské policie 
Prostějov ohlášeno v příslušné zóně města 
její čištění vždy v předvečer před čištěním 
pomocí mobilní rozhlasové techniky. 

Odtahy nesprávně zaparkovaných 
vozidel budou prováděny v součinnosti 
s městskou policií. Ta zajistí zdokumen-
tování nesprávně zaparkovaného vozidla, 
sepíše „Protokol o odtahu vozidla“, pro-
vede fotodokumentaci a pověří společnost 
.A.S.A. TS Prostějov, spol. s r. o.  zajiště-
ním odtahu vozidla. 

Vozidla budou umísťována v uzavře-
ném a stráženém objektu v areálu .A.S.A. 
TS Prostějov, spol. s r. o., v Průmyslové 
ulici 1B. Pro zajištění řádného nakládání 
s odtaženými vozidly bude po uskladnění 
odtaženého vozidla provedena další foto-
dokumentace jeho skutečného stavu. Celý 
objekt stráží kamerový systém se zázna-
mem veškerého pohybu v objektu.

Pro vyřešení přestupku a vrácení 
nesprávně zaparkovaného vozidla maji-
teli, resp. provozovateli, doporučujeme 

následující postup, který je projednán 
i se zástupci Městské policie Prostějov:

1) Telefonickou informaci o odtahu zís-
káte na dispečinku Městské policie Prostě-
jov, a to buď přednostně na čísle 582 402 
222 nebo na tísňové lince Městské policie 
156.

2) Vyřešení přestupku se zaplacením 
blokové pokuty přímo v sídle Městské 
policie Prostějov v Havlíčkově ulici č. 4.

3) Městská policie Prostějov předá 
oznámení o vyřízení přestupku pověřené-
mu pracovníkovi výdeje odtažených vozi-
del, zajišťovaného společností .A.S.A. TS 
Prostějov, spol. s r. o. v areálu společnosti 
v Průmyslové ulici 1B.

4) Pověřený pracovník výdeje 
odtažených vozidel provede za účasti 
majitele, resp. provozovatele, prohlídku 
odtaženého vozidla.

5) Majitel, resp. provozovatel, je povi-
nen před vrácením odtaženého vozidla 

uhradit společnosti .A.S.A. TS Prostějov 
spol. s r. o. náklady na odtah, popř. i par-
kování odtaženého vozidla.

6) Součástí „Protokolu o odtahu vozi-
dla“ je i část „Převzetí vozidla“, která 
slouží společnosti.A.S.A. TS Prostějov, 
spol. s r. o. jako doklad o řádném navrácení 
odtaženého vozidla zpět jeho majiteli, resp. 
provozovateli.      .A.S.A. TS Prostějov

Odtah vozidel nově zajišťuje .A.S.A. TS Prostějov 

Na kolik vás přijde vozidlo nesprávně 
zaparkované při čištění města

Počínaje letošním rokem zahájila společnost .A.S.A. TS Prostějov, spol. 
s r. o. provoz vlastní odtahové služby.

Provozní doba pro výdej 
odtažených vozidel 

Pondělí – pátek:  6.00 - 22.00 hodin
Sobota:  8.00 - 16.00 hodin
Neděle:  zavřeno 

Ceník úkonů spojených s odtahem 
a uskladněním vozidla: 

Dokončený odtah vozidla:  1 500 Kč
Nedokončený odtah vozidla:  500 Kč
Uložení vozidla (každý započatý den)  
 100 Kč


