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Podzimní úklid bude v Prostějově zahá-
jen v pondělí 8. října 2007. Počínaje tímto 
dnem budou po městě rozmísťovány vel-
koobjemové vany v termínech podle níže 
uvedeného seznamu,. 

Stejně jako na jaře se bude odpad tří-
dit na velkoobjemový (jedná se například 
o odpad z domácností, který je rozměr-
ný a není možné jej umístit do popelnic 
– mimo jiné staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení, textil, obuv 
apod.) a biologický (odpad ze zahrad), kte-
rý se bude odkládat do speciálních pytlů. 

Kontejnery – vany budou na místě vždy 
v určený den od 15.00 hodin do naplnění, 
nejdéle však do 17.00 hodin. Třídění odpa-
du a naplňování každé vany bude kontro-
lováno pověřeným pracovníkem svozové 
fi rmy, neboť vany jsou určeny pouze pro 
velkoobjemový a zahradní odpad. Není 
možné do nich ukládat nebezpečný odpad 
(barvy, ředidla, akumulátorové baterie, 
pneumatiky) a veškerý průmyslový nebo 
živnostenský odpad. Dále není povole-
no dávat do van větší množství inertního 
odpadu (rumisko, hlína). 

Bližší informace o odvozu velkoobje-
mových van získáte u společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o., na telefonním čísle 
582 302 757 (pan Kostlán) a na Městském 
úřadě v Prostějově na odboru komunál-
ních služeb a telefonním čísle 582 329 559 
(paní Kovaříková).

Harmonogram podzimního úklidu 
pondělí 8. října 
Česká - Máchova 
Riegerova 
Kosířská - Na Vyhlídce 

úterý 9. října 
Bezručovo náměstí 
Sídliště Hloučela - Ant. Slavíčka 
Sídliště Hloučela - Špály 

středa 10. října 
Sídliště Hloučela - C. Boudy
Sídliště Hloučela - Zrzavého 
Kpt. O. Jaroše 

čtvrtek 11. října 
Fanderlíkova - u FTL 
Sídliště Svobody - u staré benziny 
Sídliště Svobody - na okruhu 

pátek 12. října 
Šmeralova - proti teplárně 
Šmeralova - dál k rybníku 
B. Němcové

pondělí 15. října 
Waitova - Dr. Horáka 
Mozartova 
Dobrovského - Tylova 

úterý 16. října 
Dobrovského - parkoviště za obchodem 
Libušinka 
Jezdecká - Puškinova 

středa 17. října 
Šárka - Spitznerova 
Dolní - parkoviště u věžáků 
Husovo náměstí - u školy 

čtvrtek 18. října 
Trávnická - střed 
Švabinského 
Svatoplukova - střed 

pátek 19. října 
náměstí Spojenců 
Arbesovo náměstí 
Sídliště E. Beneše - za obchodem 

pondělí 22. října 
Sídliště E. Beneše - Květná, Sportovní 
Rejskova 
Nám. T. G. Masaryka (OD PRIOR) 

úterý 23. října 
Žižkovo náměstí 
Husserleho náměstí 
Vodní - Mlýnská 

středa 24. října 
Nerudova - domov důchodců 
Fanderlíkova - MŠ 
Pod Kosířem -
Palečkova 

čtvrtek 25. října 
Havlíčkova č. 43
Volfova - Příční
Za velodromem - naproti č. 8

pátek 26. října 
Kostelecká 11 - 15
Joštovo náměstí 
Vrahovice - M. Alše - P. Jilemnického 

pondělí 29. října 
Žešov - hospoda 
Žešov - u obchodu 
Žešov - hřiště 

úterý 30. října 
Domamyslice - u samoobsluhy 
Domamyslice - ulice 5. května 
Domamyslice - u kapličky 

středa 31. října 
Čechovice - u pošty 
Čechovice - Luční 
Čechovice - u kapličky 

čtvrtek 1. listopadu 
Krasice - Západní 
Krasice - Moravská za obchodem 
Krasice - Na Brachlavě 

pátek 2. listopadu 
Vrahovice - Trpínky 
Vrahovice - K. Světlé 
Vrahovice - Jano Köhlera 

pondělí 5. listopadu 
Vrahovice - u Sídl. Svornosti 
Vrahovice - Čechůvky točna 
Vrahovice - J. Suka 

úterý 6. listopadu 
Čechovická u ZD 
Vícovská 
Drozdovice - u trafi ky 

středa 7. listopadu 
drážní domy za spol. .A.S.A. TS 
Okružní ul. - za hostincem U poslední-

ho haléře 
ulice V. Nezvala 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 
vždy od 15 do maximálně 17 hodin

Podzimní úklid

Autoatlasy obsahující mapy České 
republiky, Slovenska, Evropy, ale i města 
Prostějova jsou nově  zájemcům k dispo-
zici v Informační službě Městského úřadu 
v Prostějově. 

„Zájemci zde naleznou kontakty na něk-
teré významné instituce v Prostějově, jako 
je městský úřad, divadlo, Národní dům, 
kulturní klub DUHA nebo Muzeum Pro-
stějovska,“ vypočítává vedoucí kanceláře 
starosty Jaroslava Tatarkovičová. Dále 
jsou v atlasu uvedeny základní informace 
o městě, jeho historii i současnosti. Nechy-
bí ani podrobný orientační plánek včetně 
aktuálního rejstříku prostějovských ulic.

Autoatlas stojí 260 korun a kromě 
pěti stran věnovaných právě Prostějovu 
poslouží řidičům jako cenný zdroj informa-
cí o České republice, Slovensku a Evropě. 
„Zatím máme k dispozici stovku výtisků, 
podle zájmu samozřejmě můžeme doob-
jednat další autoatlasy,“ dodala Tatarkovi-
čová. (jg) 

Informační služba nabízí 
autoatlasy s mapami 

ČR, Slovenska, Evropy i Prostějova

Město Prostějov, prostřednictvím spo-
lečnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., 
zajistí v sobotu 27. října v níže uvedených 
částech města mobilní sběr odpadu. Ode-
vzdávat bude možné: 

Nebezpečný odpad  
Jedná se o odpad jedovatý, výbušný 

nebo jinak nebezpečný, například oleje, 
tuky, barvy, fotochemikálie, léky, akumu-
látory, zářivky, výbojky, elektrochemický 
odpad, televizory, rádia, agrochemický 
odpad včetně obalů, pneumatiky osobní.

Objemný domovní odpad 
Jedná se o odpad z domácností, který 

je rozměrný a není možné jej umístit do 
popelnic. Jsou to například staré koberce, 
linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, 
textil a obuv.

Staré koberce, linolea, textil, nábytek 
apod. nepatří ke stanovištím na tříděný 

odpad! Odevzdejte je při sběru v sobotu 
27. října.

Mimo výše uvedený termín je možné 
nebezpečný a objemný odpad odvést na 
sběrný dvůr U Svaté Anny (tel. 582 334 
711). 

Provozní doba ve sběrném dvoře:
úterý - sobota:   9 -13.30 a 14 -17 hod. 
pondělí a neděle:  zavřeno.

Na níže určená stanoviště přijedou ve 
stanovených časech nákladní automobily, 
na které bude možné výše uvedené odpady 
nakládat a třídit. S odpady se bude naklá-
dat způsobem vyhovujícím současným 
legislativním a ekologickým normám.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
není určen pro odpad vznikající z pod-
nikatelské činnosti. 

Mobilní sběr nebezpečného a objemného 
domovního odpadu v okrajových částech města 

Časový  harmonogram svozu odpadu 
stanoviště termíny pro předání odpadu 
Vrahovice - M. Pujmanové (u mostu)  11.45 - 11.55 hod.
Vrahovice - J. Suka 12.00 - 12.10 hod.
Vrahovice - M. Alše   12.15 - 12.25 hod.
Vrahovice - K. Světlé   12.30 - 12.40 hod.
Čechůvky – točna   12.45 - 12.55 hod. 
Domamyslice - u samoobsluhy 13.15 - 13.30 hod. 
Čechovice - u pošty  13.35 - 13.50 hod. 
Žešov - u pomníku (dětské hřiště)  14.15 - 14.30 hod. 

Blokové čištění města bude probíhat 
podle harmonogramu vždy od 7.30 do 14 
hodin, a to až do konce listopadu 2007. 

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimál-
ně týden dopředu označeny značkou zákaz 
stání, resp. značkami „Začátek zóny se 
zákazem stání“ a „Konec zóny se zákazem 
stání“ s dodatkovou tabulkou, na níž je uve-
deno přesné datum i hodina čištění. Pokud 
majitelé vozidel nebudou zákazovou znač-
ku respektovat a své vozidlo nepřeparkují, 
musejí počítat se sankcemi. 

Úterý 2. října - blok č. 21 - Dolní 
obslužná, Dolní parkoviště 1, Dolní par-
koviště 2, Dolní parkoviště 3, Šárka po 
Jezdeckou, Šárka vnitroblok, Dvořáko-
va, Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, 
Dolní vnitroblok.

Čtvrtek 4. října - blok č. 20 - M. Alše, 
Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, 
J. Köhlera, Hrázky, K. Světlé, Sokolov-
ská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešov-
ská, Čechůvky.

Úterý 9. října - blok č. 19 -  Sídl. 
Svornosti, parkoviště Svornosti, kpt. 
J. Nálepky, Smetanova, Zátiší, J. Rokycany, 

J. Křičky, J. Suka, O. Ostrčila, V. Nováka, 
O. Nedbala, B. Martinů, V. Talicha, Továr-
ní, Tovární parkoviště, Zátiší plocha.

Čtvrtek 11. října - blok č. 18 - Za Dra-
hou, plocha před OP, J. Hory, M. Maje-
rové, M. Pujmanové, parkoviště u OP, 
parkoviště Pujmanové, Pujmanová vnitro-
blok, Z. Wintra.

Úterý 16. října - blok č. 17 - Letec-
ká (od Joštova nám. po kasárna), Letec-
ká (k Mechanice), Dolní od přejezdu 
k Železárnám, nadjezd Vitana, Kojetínská - 
chodník, Kralická - chodník, Průmyslová.

Čtvrtek 18. října - blok č. 16 - Husovo 
nám, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, 
Švabinského, Rozhonova, Pražská, Još-
tovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, 
obslužná Dolní, Dolní LA - chodník.

Úterý 23. října - blok č. 15 - Svatoplu-
kova, Třebízského, Přemyslovka, auto-
busové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, 
Karlov, Vrchlického, Hvězda, Trávnická, 
Jihoslovanská.

Čtvrtek 25. října - blok č. 14 - Bará-
kova I, Českobratrská, nám. Padlých 
hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kol-
lárova, nám. Spojenců, Divišova, Slo-
venská, Miličova, A. Krále, Budovcova, 
Lužická.

Harmonogram strojního čištění města na říjen

Měsíc září vyhlásilo ministerstvo země-
dělství měsícem biopotravin. Sdružení 
obrany spotřebitelů (SOS) upozorňuje, 
že ne všechny výrobky, které se na trhu 
objevují s označením bio, jsou skutečný-
mi biopotravinami. Mnohé z nich použí-
vají tuto ochrannou známku neoprávněně. 
SOS podalo podnět dozorovým orgánům 
na několik výrobců, kteří se zmíněného 
jednání dopouštějí.

Ochranná známka BIO garantuje, že 
potraviny pocházejí z kontrolovaného 
systému ekologického zemědělství a byly 
osvědčeny oprávněným certifi kačním 
orgánem. BIO potraviny musí splňovat 
všechny náležitosti a požadavky nařízení 
Rady EU 2092/1991 a zákona 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství. Chystané 
nařízení ES 834/2007 o ekologické pro-
dukci a označování ekologických produk-
tů nabude účinnosti 1. 1. 2009. Dodržo-
vání těchto pravidel na všech úrovních od 
zemědělské výroby přes zpracování až po 
konečný prodej spotřebiteli podléhá přísné 
kontrole ministerstva zemědělství.

„Na trhu se však i přesto objevují potra-
viny a jiné produkty, které se takto ozna-
čují neoprávněně,“ říká Jana Kačerovská 
z právního oddělení SOS. Sdružení již 
podalo podnět na zahájení správního říze-
ní proti výrobcům potravinových doplňků 
Bio koenzym Q 10 (výrobce: Bio Com-
merce), BioDrain (výrobce New Nordic 
Pharmabrands Ltd), Bio-oBran (výrobce: 
Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd), Biopron 
(výrobce: Valusun a. s.), Bio Sprinuliny 
(výrobce: Health Links, s. r. o.), BioXtra 
(výrobce: Biox healthcare s.a.) a Biofemin 
(NP Pharma Sp.z. o. o.). Výrobci Bio koen-
zymu Q 10 již byla dozorovým orgánem 
uložena ve správním řízení pokuta. V sou-
časné době probíhá ve věci řízení u rozkla-

dové komise ministra zemědělství.
Neoprávněným užíváním ochranné 

známky dochází k porušování výše zmí-
něných předpisů o ekologickém zeměděl-
ství, nařízení 178/2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinové-
ho práva, zákona 441/2003 o ochranných 
známkách a zákona 634/1992 o ochraně 
spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebite-
le v § 8 stanoví, že nikdo nesmí klamat 
spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, 

nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné 
údaje o skutečných vlastnostech výrobků.  
Dle § 18a téhož zákona pak nikdo nesmí 
neoprávněně užívat ekoznačku. Podni-
katelským subjektům hrozí za spáchaný 
delikt pokuta ve výši až 1milion Kč.

„Pokud spotřebitel hodlá zakoupit 
skutečnou biopotravinu, musí při jejím 
výběru pozorně hledat grafi cký znak BIO 
s nápisem produkt ekologické zemědělství 
a s číslem kontrolní organizace CZ-KEZ. 
Jestliže nakupuje nebalené zboží (pečivo, 
ovoce atd.), musí prodávající bio původ 
doložit platným osvědčením,“ dodává 
Jana Kačerovská. 

Osvědčení je podnikateli udělováno 
vždy jen na 12 měsíců. I v průběhu této 
lhůty podnikatele certifi kační orgán kon-
troluje Najde-li spotřebitel produkt, který 
se označuje jako ekologický, čistě přírodní 
či bio a nebude mít na obalu certifi kační 
značku a kód, může se obrátit na SOS, 
které tento podnět předá příslušným orgá-
nům. 

  Sdružení obrany spotřebitelů 

Poradna Sdružení obrany spotřebitelů 

Jak je to s biopotravinami? 

Jana Kačerovská, 
právní oddělení SOS: 
„Pokud spotřebitel chce zakou-

pit skutečnou biopotravinu, musí 
při jejím výběru pozorně hle-
dat grafi cký znak BIO s nápisem 
produkt ekologické zemědělství 
a s číslem kontrolní organizace 
CZ-KEZ. Jestliže nakupuje neba-
lené zboží, musí prodávající bio 
původ doložit platným osvědče-
ní.“

Botanická zahrada v Prostějově, Lidic-
ká ulice, mění svou provozní dobu. V prů-
běhu září bude otevřena i o sobotách. 

Aktuální provoz:
pondělí    zavřeno

úterý - pátek  8 - 18 hodin 
sobota   10 - 16 hodin

Provozní doba říjen - duben:
pondělí - pátek  7.15 - 15.45 hodin
sobota, neděle   zavřeno 

Krásy botanické zahrady můžete 
v září obdivovat i v sobotu 

✔ Vyhledává a poskytuje pomoc dětem 
týraným, opuštěným a sociálně zanedba-
ným.
✔ Přijímá písemné i osobní oznámení 

o těchto dětech, včetně oznámení ano-
nymních. 
✔ Pomáhá rodinám s dětmi v krizových 

situacích. 
✔ Provádí asistence u soudně naří-

zených styků v rámci rozvodových 
a porozvodových případů. 
✔ Poskytuje bezplatně základní soci-

álně právní poradenství pro veřejnost. 
✔ Vyhledává  náhradní rodiny pro 

zdravotně či jinak handicapované 
děti, pro které se nedaří nalézt rodi-
nu prostřednictvím státních orgánů 
a institucí. 
✔ Pomáhá dětem z dětských domovů 

při vstupu do samostatného života. 
✔ Zprostředkovává kontakt na síť 

Klokánků - zařízení pro přechodnou 
náhradní rodinnou péči. 
✔ Napomáhá řešení veškeré další 

problematiky týkající se ohrožených 
a závažně zanedbaných dětí. 

Fond ohrožených dětí 
Pobočka Prostějov, Budovcova 6, úřední den: pondělí 8 - 12, 13 - 17.30 hod., 

telefon: 582 331 668, e-mail: fod.prostejov@fod.cz

Ilustrační foto Y. Pudilová


