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

Test na pokračování o ceny 

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.

Milí spoluobčané,
v tomto vydání Radničních listů vám 

přinášíme rekapitulaci dalších čtyř bloků 
otázek z osmi, které už v našich novi-
nách vyšly. Máte možnost znovu si projít 
všechny otázky z oblasti komunikace, ve 
které se zdokonalují pracovníci městského 
úřadu, případně se do testu zapojit. Ten-
to test je vám k dispozici i na stránkách: 
www.mestopv.cz. 

Test bude ukončen v listopadu 2007, 
poté proběhne vyhodnocení a losování. 
Hlavní ceny budou fi nancovány z fondů 
Evropské unie, o věcné ceny se posta-
rá město Prostějov. Přejeme vám hodně 
úspěchu v řešení otázek! 

Rekapitulace dalších čtyř bloků:

5. BLOK OTÁZEK 
1. Vzdálenost partnerů (2 - 100 m) v komu-
nikaci určuje, že se jedná o:
a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinovou vzdálenost
d) veřejnou vzdálenost.

2. Gestika je:
a) vzájemné dotýkání se osob během 
komunikace
b) držení těla a pohyby těla
c) pohyby rukou a hlavy.

3. Haptika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) vzájemné dotýkání se osob během 
komunikace
c) pohyby rukou a hlavy.

4. Mimika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji.

5. Posturologie je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji.

6. BLOK OTÁZEK 
6. Diktátor je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý, respek-
tuje, toleruje názory druhých. Je zdvořilý, 
naslouchá, rozhodný, neformální autorita, 
přirozený vůdce
b) hádavý, ironický, podezřívavý, vždy 
má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-
mi - účel svědčí prostředky
c) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí 
na detailech, odmítá novoty.

7. Zralý typ je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý, respek-
tuje, toleruje názory druhých. Je zdvořilý, 
naslouchá, rozhodný, neformální autorita, 
přirozený vůdce.
b) hádavý, ironický, podezřívavý, vždy 
má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-
mi - účel svědčí prostředky
c) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí 
na detailech, odmítá novoty.

8. Byrokrat je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý, respek-
tuje, toleruje názory druhých. Je zdvořilý, 
naslouchá, rozhodný, neformální autorita, 
přirozený vůdce.
b) dogmatik, vyhýbavý, nerozhodný, lpí 
na detailech, odmítá novoty
c) laskavý, přátelský, nerozhodný, snaží se 
jít s módou, je upovídaný a hovorný.

9. Alibista je člověk:
a) který se nevzdává, je nezávislý, respek-
tuje, toleruje názory druhých. Je zdvořilý, 
naslouchá, rozhodný, neformální autorita, 
přirozený vůdce.
b) hádavý, ironický, podezřívavý, vždy 

má pravdu (dogmatik), opovrhuje druhý-
mi - účel svědčí prostředky
c) ten, který považuje své komunikační 
partnery za bohy a snaží se zavděčit.

10. Kinetika je:
a) pohyby očí, úst a tváře
b) pohyby těla, chůze
c) doteky, podávání ruky.

7. BLOK OTÁZEK 
11. Paralingvistika je:
a) doteky, podávání ruky, objetí
b) vokální komunikace - hlas a jeho zabar-
vení a intonace, tón hlasu
c) celkové působení osobnosti.

12. Image je:
a) pohyby těla, chůze
b) polohy těla, držení rukou, poloha 
nohou
c) celkové působení osobnosti.

13. Komunikační dovednost:
a) není důležitá pro práci kontaktních pro-
fesí
b) je velmi důležitá pro práci kontaktních 
profesí
c) je možné ji nahradit odborným vzdělá-
ním pracovníků.

14. Které tvrzení je správné? 
a) Komunikaci lze využít k dosažení svých 
cílů.
b) Komunikace je jen prostředek předává-
ní informací.
c) Komunikace je pouze doplněk vzájem-
ných vztahů dvou osob.

15. Při technice „Nabídka kompromi-
su“ můžete použít větu:
a) Jsem rád/a, že mi to říkáte….
b) Co konkrétně máte na mysli?
c) Dohodli jsme se tedy takto….

8. BLOK OTÁZEK 
16. Technika „Gramofonová deska“ se 
vyznačuje tím, že:
a) vybíráme z množství argumentů jeden, 
kde vím, a řeším jej
b) souhlasíme s každou pravdou (i pravdě-
podobnou, obecnou) či tvrzením tam, kde 
to lze
c) opakujeme stále své sdělení, nic nevy-
světluji, neomlouvám se.

17. „Salámová metoda“ spočívá v tom, 
že:
a) vybíráme z množství argumentů jeden, 
kde vím, a řeším jej
b) souhlasíme s každou pravdou (i pravdě-
podobnou, obecnou) či tvrzením tam, kde 
to lze
c) opakujeme stále své sdělení, nic nevy-
světluji, neomlouvám se.

18. Technika „Asertivní ne“ spočívá 
v tom, že: 
a) vybíráme z množství argumentů jeden, 
kde vím, a řeším jej
b) souhlasíme s každou pravdou (i pravdě-
podobnou, obecnou) či tvrzením tam, kde 
to lze
c) odmítáme klidně a jasně určitý požada-
vek, nikoliv toho, kdo jej vznesl.

19. Která z otázek je otázkou otevře-
nou?
a) „Prší venku?“
b) „Jaký je Váš názor na předsedu vlá-
dy?“
c) „Dáš si kávu?“

20. Která z otázek je otázkou uzavře-
nou?
a) „Prší venku?“
b) „Jaký je Váš názor na předsedu vlády?“
c) „Jak bylo na dovolené?“

…………….…………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

Jméno, příjmení, kontakt

Test s vyznačenými odpověďmi můžete vhazovat do schránky v informačním stře-
disku Městského úřadu v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka 12 – 14 nebo odevzdat 
zároveň po ukončení celého testu. 

Úterý 21. srpna - blok č. 3 - Zlechov-
ská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, 
Hloučelní, J. Lady, Mathonova, par-
koviště u nemocnice, K. Svolinského, 
A. Slavíčka, parkoviště Svolinského.

Čtvrtek 23. srpna - blok č. 4 - Svo-
linského část, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. 
O. Jaroše část, A. Fišárka, B. Dvorského, 
C. Boudy, S. Suchardy, parkovště Svolin-
ského, chodník Špály, Zrzavého, parko-
viště kpt. O. Jaroše, chodníky pasáž Pen-
ny, K. H. Kepky, parkoviště C. Boudy.

Úterý 28. srpna - blok č. 5 - Nerudova, 
Melantrichova, E. Králíka, Polská, Rus-
ká, Dělnická, Fanderlíkova část, Obrán-
ců Míru, kpt. O. Jaroše část, J. Švermy, 

parkoviště Melantrichova, Fanderlíkova 
parkoviště.

Čtvrtek 30. srpna - blok č. 6 -  Fan-
derlíkova část, J. B. Pecky, Krapkova, 
Březinova, Dykova, průchod Starorež-
ná, schody, Bezručovo nám., Floriánské 
nám., Hliníky, parkoviště Pecky, vnitro-
blok Pecky, Krapkova parkoviště, Fan-
derlíkova parkoviště, Krapkova zálivka, 
Resslova.

Pátek 31. srpna - blok č. 7 - parkoviště 
u Čs. pojišťovny, vnitroblok Kostelecká 
1, parkoviště vnitroblok 1, vnitroblok 
Kostelecká 2, vnitroblok Kostelecká 3, 
parkoviště u stadionu, U Stadionu - po 
Krapkovu, parkoviště Martinákova, par-

koviště u sběrných surovin, chodník Mar-
tinákova, chodník Martinákova - Koste-
lecká, chodník LA - Kostelecká.

Úterý 4. září -  blok č. 8 - Hanačka, 
Pod Kosířem, Palečkova, Bratří Čapků, 
Tyršova, Sportovní část, Olympijská, 
Za Velodromem, Polišenského, Hacaro-
va, parkoviště pečovatelské služby, par-
koviště Sportovní, plocha Olympijská, 
parkoviště Pod Kosířem, parkoviště Za 
Velodromem.

Čtvrtek 6. září - blok č. 9 - Rejsko-
va, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Martinákova, Sladkovského, 
Volfova, Příční, Květná, Sportovní část, 
Strojnická.

Harmonogram čištění města na srpen a začátek září

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic 

Občané Prostějova se ve druhé polo-
vině roku 2007 dočkají dalších význam-
ných investičních změn ve svém městě. 

Konec srpna přinese dokončení roz-
sáhlé rekonstrukce prostějovské domi-
nanty z díla architekta Jana Kotěry, 
Národního domu, který v letošním roce 
oslaví významné sté výročí uvedení do 
provozu. Znovuotevřením Národního 
domu se jeho návštěvníci dočkají mimo 
jiné nového interiéru secesní restau-
race. Ta bude sestávat z restaurovaných 
částí původního interiéru, případně nové-
ho mobiliáře vyrobeného podle původ-
ních předloh. 

Znovuotevřením Národního domu 
se jeho návštěvníci dočkají mimo 
jiné nového interiéru secesní 
restaurace.  Foto: Y. Pudilová

Konec září bude předznamenán dokon-
čením IV. etapy SportCentra. Bude pro-
vedena rekonstrukce podhledů a osvětlení 
a budou vybudovány nové šatny a zázemí 
pro sportovce. 

Vedle rekonstrukce SportCentra bude 
v září dokončena rekonstrukce měst-
ských lázní  a výstavba nového domu 
s pečovatelskou službou v Polišenského 
ulici. Seniorům a handicapovaným obča-
nům v něm bude k dispozici dalších 47 
bytových jednotek. 

DPS v Polišenského ulici.  Foto: pud

Z pohledu investic do prostějovských 
komunikací bude v září dokončeno pro-
pojení ulic Plumlovská a Anglická, včet-
ně realizace protihlukových opatření. 

Propojení ulic Plumlovská a Anglic-
ká.  Foto: Y. Pudilová

Do konce roku se bude dále realizovat 
výstavba cyklistické stezky v biokori-
doru Hloučela (směr Olomoucká ulice), 
na kterou město Prostějov získalo fi nanční 
příspěvek 300 tisíc korun z dotačních pro-
gramů Olomouckého kraje. 

Ke konci roku bude dále dokončena rekon-
strukce chodníku a dešťové kanalizace na 
východní straně městské části Žešov.

Budou zahájeny realizační práce 
v lokalitě Husovo náměstí  a rekon-
strukce komunikace Mánesova. 

Výstavba chodníku v Žešově.  Foto: pud

U  zmíněných rekonstrukcí je možné 
očekávat omezení přístupu do předmět-
ných lokalit, případně omezení přístupu 
do přilehlých nemovitostí. Rekonstruo-
vané oblasti budou i přes lokální omezení 
příjezdů nadále přístupné pro vozy inte-
grovaného záchranného systému, případ-
ně vozy pečovatelské služby. 

Velmi žádaná výstavba oválu pro 
in-line bruslaře v Kolářových sadech 
bude koordinována s chystanou revitali-
zací parkové zeleně v Kolářových sadech. 
V důsledku této skutečnosti lze očekávat 
určitý posun zahájení této investiční akce, 
případně přesun  do dalšího roku v případě 
vzniklých komplikací při chystané revita-
lizaci zeleně v Kolářových sadech.  

V neposlední řadě se budou moci oby-
vatelé města Prostějova těšit na zahájení 
rekonstrukce komunikací a parkovacích 
míst v rámci další etapy projektu regenera-
ce panelového Sídliště Svobody  u bloků 
2, 3, 4 a 5. Stávající počet parkovacích míst 
by se tím měl navýšit na 83, včetně pěti par-
kovacích míst pro imobilní občany. 

Stavební práce ve druhé polovině roku 
2007 přinesou obyvatelům města určitá ome-
zení, na druhé straně se ovšem mohou těšit 
z investičního rozvoje moderního města, kte-
rým  se město Prostějov právem pyšní.     

Změny na tváři města aneb co přinese druhá 
polovina roku z hlediska stavebních investic 

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Pro letní období je mimo jiné charakte-
ristické množství nejrůznějších restaurač-
ních zahrádek nabízejících občerstvení. 
Bohužel, nezřídka se právě tato zařízení, 
resp. jejich večerní provoz, stávají terčem 
kritiky některých občanů. 

Jak je řešena provozní doba 
restauračních zahrádek?

Rozlišujeme dva typy 
restauračních zahrádek:

1. Je-li restaurační zahrád-
ka zkolaudována jako ven-
kovní součást „kamenného“ 
restauračního zařízení nebo 
vztahuje-li se na ni samo-
statné kolaudační rozhod-
nutí, nemá město žádnou 
zákonnou možnost regu-
lovat její provozní dobu. 
Dozor nad dodržováním 
hygienických limitů hluku 
zajišťuje krajská hygienická 
stanice. 

2. Pokud je restaurační 
zahrádka umístěna mimo 
zkolaudovanou provozov-
nu a posezení je takového 
charakteru, že není nutné, 
aby bylo předmětem staveb-

ního řízení, pak lze provozní dobu této 
zahrádky upravit TRŽNÍM ŘÁDEM. 

Město Prostějov má vydáno Nařízení 
č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. 

Ten říká, že restaurační zahrádkou pro 
účely tohoto nařízení se rozumí místo pro 
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvlášt-
ního zákona, na kterém se na zpevněném 
povrchu nabízí, prodává zboží a posky-
tují služby v rámci živnosti ohlašovací 
řemeslné „ hostinská činnost“  a které je 
k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně 
souvisí s provozovnou, určenou k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona. 

Tržní řád v Prostějově upravuje pro-
vozní dobu těch restauračních zahrádek, 
které nepodléhají kolaudačnímu rozhod-
nutí a které chtějí mít provozní dobu po 
22. hodině. Tyto musí být uvedeny v pří-
loze k Tržnímu řádu, přičemž schvalovací 
proces je v kompetenci rady města. 

Ostatní, v příloze Tržního řádu neu-
vedené restaurační zahrádky, které 
nepodléhají kolaudačnímu rozhodnu-
tí,  mají povolenou provozní dobu do 
22. hodiny. 

Ve všech případech samozřejmě platí, 
že provozovatel musí 
dodržovat hygienické 
limity hluku a ostatní 
právní předpisy. 

Seznam restaurač-
ních zahrádek, které 
mají provozní dobu 
upravenou Tržním 
řádem i po 22. hodi-
ně, je k nahlédnutí 
v informační služ-
bě Městského úřa-
du v Prostějově na 
náměstí T. G. Masa-
ryka 12-14. V elek-
tronické podobě je 
k dispozici na webo-
vých stránkách města 
Prostějova www.mes-
topv.cz (odkaz Měst-
ský úřad – vyhlášky 
a nařízení města).

Musejí být restaurační předzahrádky 
v sousedství zdrojem konfl iktů?

Pokud přeje počasí, jsou předzahrádky v létě vítaným místem 
k posezení a odpočinku.  Foto: archiv Y. Pudilové

Přijmeme řidiče sk. C + E na vozy 
MAN, nutná praxe s hydraulickou 

rukou. Tel.: 776 638 977


