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Město Prostějov, jako vlastník místních 
komunikací  v  Prostějově,  vyzývá  vlast-
níky  dvacítky  vozidel,  která  jsou  zjevně 
trvale nezpůsobilá k provozu a jsou opat-
řena  registrační  značkou, k  jejich odstra-
nění. Vraky byly odtaženy do firmy Auto 
Ondruš – Mostkovice 251.

Jedná se o tyto vozy:
Škoda 105S rz. 1A3 5348
Škoda 120L rz. PHC 64-43

Fiat TIPO rz. BZA 01-73
VAZ 2103 bez rz.
Škoda 105 rz. HOA 02-10
TOYOTA rz. AED 47-18
Škoda 105L rz. OCJ 06-07
Škoda 105L rz. PVC 44-86
Trabant 601S rz. TPK 42-48
Fiat UNO rz. 1J9 5658
Škoda PICK-UP Lxi rz. PV 87-82
Ford Sierra 1.8 rz. PVE 09-71 
Opel OMEGA rz. AHK 79-24
Škoda 120L rz. OCJ 46-42   

Škoda 120L rz. PVC 47-17
PEUGEOT 205 rz. KIM 19-08
Škoda 105L rz. OCD 61-22
Honda CIVIC 4WD rz. SK 1427B
VW Passat CL rz. 3S0 5844
Ford Sierra rz. 2T4 6209 

Soudní znalec po ohledání vozidel kon-
statoval, že vozidla  jsou technicky nezpů-
sobilá k provozu na pozemních komunika-
cích. Nepřihlásí-li se ve lhůtě dvou měsíců 
vlastník vozidla, bude vrak zlikvidován.

Město Prostějov vyzývá vlastníky vraků, 
které nechalo odtáhnout, k jejich odstranění  

Odvoz a likvidace vánočních stromků
Společnost  .A.S.A.  TS  Prostějov  roz-

mísťuje  na  největších  prostějovských 
sídlištích kontejnery určené pro ukládání 
vánočních  stromků.  „Je  to  už  asi  pět  let 
zavedená praxe.  Kontejnery jsou rozesta-
věny  na  viditelných  místech  a  pravidel-
ně  vyváženy,“  uvedl  místostarosta  Pavel 
Drmola. Vánoční stromky se poté štěpkují 
- vznikne z nich drť a mulčovací kúra. 

Kontejnery  na  stromky  nejsou  k  dis-
pozici  ve  všech  lokalitách  města.  „Na 
menších sídlištích mohou  lidé odstrojené 
vánoční  stromky  uložit  vedle  kontejne-
rů  na  komunální  odpad.  I  tyto  stromky 
následně odvezou zaměstnanci .A.S.A.TS 
Prostějov,“ potvrdil Drmola.     
   

Město  Prostějov  oslovilo  tři  speciali-
zované firmy, které mají šanci zabezpečit 
konzultační činnost při výběrovém řízení 
na  metropolitní  síť.  Své  nabídky  musejí 
doručit na městský úřad do 31. ledna.
„Metropolitní  síť  města  Prostějova 

umožní zjednodušení komunikace   s úřa-

dy, zvýšení bezpečnosti ve městě, vzdělá-
vání po internetu, videokonference či zpří-
stupnění  celé  řady  informací  z  regionu,“ 
přiblížil  projekt  místostarosta  Vlastimil 
Uchytil. 

To jsou však jen některé z výhod, které 

metropolitní síť přinese. „Chceme pomo-
cí ní propojit městské organizace, policii, 
orgány státní správy, akademické a kultur-
ní instituce, podnikatele a občany. To vše 
s  cílem  efektivnější  a  rychlejší  komuni-
kace mezi  jednotlivými  uživateli,“  dodal 
Uchytil.                                                 (jg) 

Radnice hledá konzultanta pro zřízení metropolitní síťě

Dotaz: Nakupoval jsem v samoobsluze 
a tam jsem si u pultového prodeje zakou-
pil  sýr mozzarella. Takto byl označen na 
cenovce,  ale  až  doma  jsem  zjistil,  že  to 
není  mozzarella,  ale  nějaká  botazzella 
odporné chuti. Vím, že při použití názvu 
mozzarella by výrobce musel splnit určitá 
kritéria,  ale pokud prodejce označí  zboží 
originálním názvem, je celá ochrana kvali-
ty k ničemu. Stálo mne to pár korun, žádné 
šetření nevyžaduji, ale přece jenom příště 
bych si chtěl koupit opravdu např. eidam-
ský sýr a ne nějakou náhražku jako je cih-
la na smažení, která není vůbec vyrobena 
z mléka. 

Odpověď: S tímto způsobem prodeje se 
bohužel v poslední době setkáváme velmi 
často.  Naše  sdružení  již  zaslalo  podněty 
dozorovým orgánům a výzvy prodejcům, 

kteří  takto  klamavým  způsobem  nabízejí 
své zboží. Tyto náhražky sýrů, ale i jiných 
mléčných  výrobků  (šlehačka,  máslo 
apod.) se na trhu objevují v čím dál větší 
míře. Namísto mléčných  tuků  jsou  vyrá-
běny  z  tuků  rostlinných,  a  to  především 
kvůli jejich nižší ceně. Jejich prodej není 
zakázán,  ale  v  žádném  případě  by  tyto 
výrobky  neměly  být  prodávány  společně 
s pravými mléčnými výrobky  tak, aby  to 
spotřebitele zmátlo. Ti by měli vědět, zda 
kupují mléčný výrobek či nikoliv. V pří-
padě,  že  se  setkáte  s  takovým způsobem 
prodeje, doporučujeme podat podnět Stát-
ní  zemědělské  a  potravinářské  inspekci, 
která  v  současné  chvíli  řeší  již  několik 
takových případů. 
   Petra Vaňková,
 Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
 www.spotrebitele.info

Poradna spotřebitelů
Prodej náhražek mléčných výrobků

Zhruba  čtyři  desítky  stavebnic  s  téma-
tikou bezpečnosti silničního provozu jsou 
prostějovským  základním  a  mateřským 
školám  k  dispozici  na  odboru  dopravy 
Městského úřadu v Prostějově. 

„Těchto stavebnic jsme už do školních 
a  předškolních  zařízení  rozdali  více  než 
osm desítek. Je o ně poměrně velký zájem. 
Proto jsme přikoupili další, které rozdělí-
me  mezi  prostějovské  školy  a  školky,“ 

uvedl  vedoucí  odboru  dopravy Miroslav 
Nakládal. 

Děti mají možnost sestavit si z jednotli-
vých dílů  stavebnic například město nebo 
ulici s křižovatkami, rozmístit zde značky 
a poté se názorně seznámit  s dopravními 
předpisy.  „Celkem  si  děti  mohou  sesta-
vit  až  17  modelových  dopravních  situa-
cí a naučit  se v nich orientovat,“ uzavřel 
Nakládal.      (jg) 

Odbor dopravy městského úřadu 
nabízí školám stavebnice SAPI 

Děti si mohou sestavit až 17 modelových dopravních situací 

Vraky byly odtaženy do firmy Auto Ondruš v Mostkovicích.  Foto: Y. Kadlecová

Město  Prostějov  zaměstnává  uchazeče 
o zaměstnání dlouhodobě evidované na Úřa-
du  práce  v  Prostějově  „Pětice  dlouhodobě 
nezaměstnaných prošla postupně od 2. ledna 
loňského roku celou řadou školení a kurzů,“ 
uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil  Uchytil. 
„Naučili se pracovat s křovinořezem, motoro-
vou pilou, ženy získaly i základy práce na PC 
a oprávnění řídit motorový vozík. Všichni byli 
poučeni o bezpečnosti práce, požární ochraně 
a ochraně životního prostředí,“ dodal. 
Ruku  k  dílu  však  nezaměstnaní  přiložili 

už v průběhu uvedených školení a rekvalifi-
kačního  kurzu.  Podle  potřeby  pomáhali  při 
úklidových  pracích  ve  městě,  v  botanické 
zahradě nebo v biokoridoru Hloučela. Pomá-
hali  například  při  osekávání  dřevin,  čistili 
cyklostezku vedoucí do Bedihoště a uklízeli 
černé skládky. 
Skupina nepracuje jako celek pohromadě. 

Naopak  -  tito  pracovníci  jsou  začleňováni 
mezi ostatní zaměstnance společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov. 
„Smysl  programu  spolufinancovaného 

Evropskou  unií  a  státním  rozpočtem  Čes-
ké republiky se tak daří naplnit. Lidé získali 
vyšší  kvalifikaci  a pracují. Činnost vykoná-
vají  pod  odborným  dohledem  zaměstnanců 
.A.S.A.  TS  Prostějov  nebo  členů  Českého 
svazu  ochránců  přírody,“  doplnil  Uchytil 
s tím, že město z více než dvoumilionového 
finančního  příspěvku  z  Evropského  sociál-
ního  fondu  a  státního  rozpočtu ČR pokryje 
většinu nákladů na pracovníky. „Pouze zhru-
ba čtvrtinu hradí ze svého rozpočtu,“ upřesnil 
místostarosta Vlastimil Uchytil.   (jg, kdl)

Město zaměstnává uchazeče o zaměstnání 
dlouhodobě evidované na úřadu práce 

O projektu

Město Prostějov uzavřelo 29. prosince 2005 s Úřadem práce v Olomouci Doho-
du o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního progra-
mu Rozvoj lidských zdrojů na projekt: „Vytvoření nových pracovních míst ku 
prospěchu obyvatel města Prostějova“. V rámci tohoto projektu zaměstnává  od 
loňského roku po dobu 24 měsíců pět uchazečů o zaměstnání dlouhodobě evido-
vaných na Úřadu práce v Prostějově, kteří jsou zařazeni pod odborem komunál-
ních služeb. 
Náplní jejich práce je udržování a rozšiřování environmentální infrastruktury měs-

ta – čištění biokoridoru Hloučela, likvidace černých skládek apod. Pracovní skupina 
absolvovala kurz „Pracovník komunálních služeb“, dále kurz na obsluhu ruční řetě-
zové motorové pily a křovinořezu a školení v BOZP, požární ochraně a v ochraně 
životního prostředí. 

Partnery projektu jsou .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. zajišťující technické a materi-
ální vybavení a Český svaz ochránců přírody poskytující odborný dozor nad environ-
mentální činností skupiny. 
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního roz-

počtu ČR. Město Prostějov na něj získalo finanční příspěvek přes 2 milióny korun, 
z  něhož pokryje  většinu  nákladů na  pracovníky. Pouze  25 procent  hradí  ze  svého 
rozpočtu.

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Dlouhodobě nezaměstnaní získali díky projektu 

vyšší kvalifikaci a pracují.“

Město Prostějov vyhlašuje 

granty na kulturní projekty  

města Prostějova pro rok 2007 

s následujícím tematickým určením: 

• Představení umění prostějovské mládeže a studentů 

• Knižní medailonky prostějovských osobností

• Videodokumenty

•  Návrhy pamětních desek generálu Josefu Dudovi  

a Prof. Otto Wichterlemu. 

Uzávěrka žádostí je 28. února 2007.

Žádosti musejí být podány na standardních formulářích k veřejné finanč-

ní podpoře pro rok 2007 s viditelným označením GRANT v záhlaví! 

Žádosti bez tohoto označení nebudou předmětem jednání grantové 

komise a budou projednávány jako běžné žádosti na veřejnou finanční 

podporu komisemi Rady města Prostějova. 

Tiskopisy jsou k dispozici mimo jiné na internetových stránkách města 

(www-mestopv.cz). 

Konkrétní dotazy zodpoví pracovnice odboru školství a kultury Dagmar 

Cásková (dagmar.caskova@mestopv.cz).

Výsledky grantového řízení budou postoupeny radě města ke schválení 

a v případě, že se bude jednat o částky větší než 50 tisíc Kč, Zastupitelstvu 

města Prostějova.

Celkovou částku na granty na kulturní projekty města Prostějova pro rok 

2007 ve výši 700 tisíc Kč schválilo Zastupitelstvo města Prostějova na svém 

zasedání dne 19. prosince 2006. 

O k r e s n í 
hospodářská 
komora  v  Pro-
stějově  pořádá 
pro  všechny 
zaměstnavatele 
odborný  semi-
nář  na  téma 
„Nový  zákoník 
práce  z  pohle-
du  inspektorá-

tu práce“. Seminář se uskuteční  v úterý 30. 
ledna od 9 do 12 hodin  v Národním domě 
v Prostějově. 

Obsahem  bude  aplikace  nového  zákoní-
ku práce od 1. 1. 2007 v praxi – z pohledu 
inspektorátu  práce  -  a  zodpovězení  dotazů 
účastníků.  Přednášet  bude  JUDr.  Eva  Sla-
víčková z Oblastního inspektorátu práce pro 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nut-

né potvrdit účast před datem konání seminá-
ře v kanceláři Okresní hospodářské komory 
v Prostějově, Lidická 6, telefon 582 332 489, 
tel/fax: 582 332 721, e-mail: ohkpv@ohkpv.
cz. Zde také získáte veškeré bližší informace 
včetně výše vložného. Přihlášky je možné 
podávat nejpozději do 26. ledna.   

Odborný seminář pro zaměstnavatele 

Nový zákoník práce
z pohledu inspektorátu práce


