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V rámci Studie městské hromadné 
dopravy města Prostějova včetně kom-
plexní dopravní obslužnosti průmyslové 
zóny  bude proveden na území města  Prů-

zkum kvality MHD ve městě Prostějov. 
Zadavatelem této studie je město Pros-
tějov, realizátorem společnost UDIMO, 
spol. s. r. o.

 „Cílem průzkumu je získat další infor-
mace o kvalitě městské hromadné dopra-
vy na území města Prostějova. Ty pak 
poslouží zejména při posuzování výhledo-
vých dopravních záměrů města,“ vysvětlil 
místostarosta Vlastimil Uchytil. 

Dotazníky budou roznášet v průběhu 
měsíce února studenti středních škol po 
domácnostech v Prostějově,  budou se 
prokazovat „Osvědčením o pověření zpra-
cování Průzkumu kvality MHD ve městě 
Prostějov".

„Tímto bychom rádi požádali občany 
o spolupráci s jednotlivými studenty,“ 
vyzval místostarosta Uchytil.   

  (jg) 

Průzkum kvality městské hromadné dopravy 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil:

„Výsledky průzkumu poslouží zejména pro 

posuzování výhledových dopravních záměrů 

města.“

Ve čtvrtek 8. února bylo zahájeno 
kácení dvacítky jehličnanů ve smrko-
vé aleji na hlavním městském hřbitově 
v Brněnské ulici. Rada města na tuto 
akci uvolnila přes jeden milion korun.

Na přelomu let 2005 – 2006 zde došlo 
vlivem silné vichřice ke zlomu několi-
ka smrků, které poškodily 15 náhrobků, 
přičemž škody tehdy převýšily 105 tisíc 
korun. Odbor životního prostředí nechal 
následně zpracovat soudním znalcem 

posudek na zhodnocení dřevin, z něhož 
vyplynulo, že zhruba dvacet stromů je 
v různé míře poškozeno nebo deformová-
no. Vzhledem k tomu, že hřbitovy obecně 
patří mezi prostory s nejvyššími nároky 
na provozní bezpečnost, rozhodlo se 
město k obnově zmíněného stromořadí. 

Kácení stromů bude probíhat za plné-
ho provozu hřbitova. Uzavřena bude 
pouze alej, v níž budou práce probíhat. 
Namísto smrků zde později budou vysá-
zeny nové jehličnany.  (jg) 

Kácení smrkové aleje 
na hlavním městském hřbitově

Regionální středisko Tyfl oCentra v Pro-
stějově nabízí všem zrakově znevýhodně-
ným občanům v našem regionu za podpo-
ry Evropské unie zdarma tyto služby:

- pomoc při orientaci na trhu práce
- odbornou asistenci
- kurzy komunikačních dovedností
- kurzy obsluhy výpočetní techniky
- přípravu na výběrové řízení a sestave-

ní profesního životopisu

- kurzy jazykové
- placenou praxi u zaměstnavatelů hra-

zenou z prostředků EU.

Regionální středisko Tyfl oCentra se 
nachází v Bundovcově ulici č. 6 v Prostě-
jově. Poradenské dny jsou každé pondě-
lí od 8 do 14 hodin, v ostatní dny podle 
předchozí dohody na telefonních číslech 
588 507 084, 775 266 712. 

Bezplatné služby pro zrakově postižené

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) 
upozorňuje na praktiky telekomunikač-
ních společností v reklamě. Například 
společnost Telefónica O2 stále láká spo-
třebitele reklamou na službu „Víkendové 
volání zdarma“. To, že službu je možné 
čerpat až po využití volných minut nebo 
tarifního kreditu, už v reklamě uvést opo-
mene. Obdobně je nastavena i nabídka 
Nekončících volání od T-Mobile.  Infor-
maci o tom, že není zdarma vše,  co se tak 
tváří, ovšem můžete nalézt v kompletních 
smluvních podmínkách na internetu. 

„Obracejí se na nás spotřebitelé, kteří se 
cítí být reklamou O2 oklamáni či dokon-
ce poškozeni. Telefonují o víkendech a až 
následně z vyúčtování zjistí, že nevo-
lali zdarma, ale protelefonovali nemalé 
peníze. Ačkoliv je v reklamě určitá míra 
přehánění a nadsázky přípustná, jsme pře-
svědčeni o tom, že odkaz na internetové 
stránky v reklamě nezbavuje společnost 
odpovědnosti za poskytnutí korektní 
informace“, uvádí Ivana Picková, tisková 
mluvčí SOS.

„Abychom předešli dalším stížnostem 
spotřebitelů, namísto společností Telefóni-

ca O2 a T-Mobile upozorňujeme, že služby 
„Víkendová volání zdarma“ i “Nekončící 
volání a SMSkování“ je možné využít až 
poté, co zákazník vyčerpá nejdříve své 
volné minuty nebo kredit,“ uvádí specia-
lista SOS na telekomunikace Tomáš Liš-
kutín a dodává: 

„SOS také informuje, že k tomu, aby šlo 
o klamavou reklamu, společnost nemusí 
uvést vysloveně nepravdivé informace. 
Stačí, když je opomenuta podmínka, která 
může podstatným způsobem ovlivnit roz-
hodnutí spotřebitele. Proto se SOS obráti-
lo s podnětem na dozorové orgány a Radu 
pro reklamu, aby posoudili, zda se v tomto 
případě nejedná o zakázanou klamavou 
reklamu nebo reklamu neetickou."

SOS již mnohokrát upozornilo na jed-
nání některých fi rem, které v reklamě 
nepostupovaly v souladu se zákonem. Za 
protiprávní považuje také praxi uvádění 
cen v reklamě na produkty určené spo-
třebitelům, které nejsou úplné a za které 
nelze výrobek či službu zakoupit.

 Sdružení obrany spotřebitelů ČR
 www.spotrebitele.info

Poradna spotřebitelů 

Víkendová volání skutečně zdarma?

Cílem průzkumu je získat další informace o kvalitě městské hromadné dopravy v Prostějově.  Foto: Y. Kadlecová

Klub celníků Olo-
mouc a Okresní hos-
podářská komora 
v Prostějově připra-
vili pro podnikatele 
odborný seminář na 
téma „Výklad pra-

videl INTRASTATU 2007“. Seminář se 
uskuteční v sobotu 3. března od 9.30 do 
15.00 hodin v restauraci u Tří bříz v Dolní 
ulici.

O problematice bude přednášet JUDr. 
Otakar Krátký – pracovník Českého sta-

tistického úřadu, spoluautor vyhlášky 
č. 201/2005 Sb. a pracovník oddělení 
Intrastatu celní správy. 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je 
nutné potvrdit účast na Celním úřadu Pro-
stějov, Za Olomouckou, telefon 582 401 
202, fax: 582 401 209, e-mail: v.adam@
cs.mfcr.cz nebo v kanceláři Okresní hos-
podářské komory v Prostějově, Lidická 6, 
telefon 582 332 489, tel/fax: 582 332 721, 
e-mail: ohkpv@ohkpv.cz, a to nejpozději 
do 20. února 2007. Zde také získáte veške-
ré bližší informace včetně výše vložného.

Odborný seminář pro podnikatele

Výklad pravidel Intrastatu 2007

Rada města Prostějova projednala na 
své schůzi 30. ledna 2007 problematiku 
lokality U sv. Anny, a to v souvislosti se 
splněním podmínek smluv o půjčkách na 
náhradní bydlení u dvou rodin, které v té-

to lokalitě bydlely. O krátký rozhovor na 
toto téma jsme požádali místostarostu Bc. 
Aloise Mačáka, který byl členem pracovní 
skupiny pro řešení problematiky lokality 
U sv. Anny.

Pane místostarosto, připomeňte, 
z jakého důvodu došlo k postupné asa-
naci čtyř bytových bloků U sv. Anny, 
kde žili převážně Romové.

K postupné asanaci došlo zejména 
z důvodu špatného technického stavu 
těchto bytových bloků a naprosto nevy-
hovujících hygienických podmínek, které 
následně  vyústily v několik žloutenko-
vých epidemií. Dalším důvodem byly 
neustálé stížnosti občanů nejen z okolních 
domů.  Navíc udržování bytových blo-
ků stálo město Prostějov miliony korun 
a jejich opravy byly nehospodárné.

Kolik obyvatel bydlelo v kolonii 
U sv. Anny a kterým město zajišťovalo 
náhradní bydlení?

V této kolonii bydlelo zhruba 250 – 400 
obyvatel. Jejich počet se často měnil, napří-

klad když přijely „krátkodobé“ návštěvy 
ze Slovenska. Bytové náhrady jsme však 
zajišťovali pouze těm obyvatelům, kteří měli 
řádné nájemní smlouvy a nedlužili městu 
peníze. Ti obyvatelé, kteří nesplňovali tyto 

podmínky, buď dobrovolně odjeli nebo byli 
exekučně vystěhováni. Při narůstající migraci 
Romů ze Slovenska lze jen stěží odhadnout, 
kolik by v této  kolonii v současnosti bydlelo 
lidí.

Kolik bytových náhrad a půjček 
zajistilo město lidem od sv. Anny?

Město postupně přidělilo obyvate-
lům od sv. Anny, kteří splňovali uvede-
né podmínky, sedmnáct městských bytů 
a v devatenácti případech jim poskytlo 
půjčku na nákup šestnácti nemovitos-
tí. Tyto půjčky byly ve výši 6,5 milionů 
korun.

Někteří občané však měli k poskyto-
vání těchto půjček Romům výhrady.

Přes čtyřmi roky jsme byli jen kritizová-
ni, jak tento složitý společenský problém 
řešíme, ale nikdo nám doposud nepora-
dil, jak jsme jej měli řešit. Pokud někomu 
zbouráme střechu nad hlavou, jsme ze 
zákona povinni zajistit náhradní bydlení. 
Ve vlastnictví města bylo v té době  1 500 
obsazených bytů,  žádné větší byty  pro 
mnohočetné rodiny však nemělo a nemá. 
Bylo pouze otázkou času, kdy by hygienici 
toto ghetto nařídili městu vyklidit a zajis-
tit ubytování pro všechny jeho obyvatele. 
Já naopak tvrdím, že jsme městu ušetřili 
miliony korun.  (kdl)

„Městu jsme ušetřili miliony korun,“ 
tvrdí místostarosta Bc. Alois Mačák 

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

„Ve vlastnictví města bylo v té době 1 500 

obsazených bytů. Žádné větší pro mnohočetné 

rodiny však nemělo a nemá.“ 

Rozhovor o bývalé kolonii U sv. Anny

Pamatujete? Takhle vypadala lokalita U sv. Anny ještě před čtyřmi roky. Na snímcích je bytový blok č. 3 – 4.  Foto: archiv

Smrky v aleji nahradí později jiné jehličnany.  Foto: Y. Kadlecová


