
Jubilejní 50. ročník 
Wolkrova Prostějova

Strana 2

Podávejte náměty 
k využití 
prostějovského zámku

Strana 3

Pozor na uzavírky ve 
městě

Strana 3

Devadesáté výročí 
bitvy u Zborova

Strana 4

Ve frontě na před-
platné stojí první 
Kotěra

Strana 6

Ročník 7 28. června 2007 ZDARMARoãník 6 5/2006 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.mestopv.cz

Na Městský úřad v Prostějově se pravi-
delně obrací skupina občanů z Vrahovic 
s nejrůznějšími požadavky, které se týkají 
např. úpravy jízdního řádu městské hro-
madné dopravy, veřejného osvětlení, stavu 
chodníků apod. 

„Bohužel na jejich podněty nemůžeme 
nijak odpovědět ani s nimi začít o proble-
matice jednat, protože na sebe neuvádějí 
žádný kontakt,“ konstatoval místostaros-
ta ing. Pavel Drmola. „Přitom, abychom 
s nimi mohli komunikovat, je zpětný kon-
takt nezbytný. V případě, že chtějí zůstat 

v anonymitě, bychom je rádi upozornili, 
že v části Vrahovice funguje osadní výbor, 
jehož prostřednictvím mohou podávat 
podněty,“ doplnil Drmola. 

Předsedkyní osadního výboru Vraho-
vice je Milada Galářová, e-mailová adre-
sa  milada.galarova@seznam.cz. Osadní 
výbor se pravidelně schází každé první 
pondělí v měsíci, vždy od 19.30 hodin. 
Podněty od občanů se však přijímají již 
od 19 hodin. Místem jednání je budova 
hasičské zbrojnice v ulici Českosloven-
ského armádního sboru.

Na anonymní podněty nelze reagovat 

O stručnou  odpověď na tuto 
otázku jsme požádali místostaros-
tu města Prostějova Mgr. Aloise 
Mačáka, který je mimo jiné odpo-
vědný za odbor sociálních věcí.

Rada města Prostějova dne 22. květ-
na 2007 vzala na vědomí navržený 
materiál a postup realizace Komunit-
ního plánu sociálních služeb ve městě 
Prostějově a uložila vedoucímu odbo-
ru sociálních věcí realizovat tento pro-
jekt. Komunitní plánování sociálních 
služeb je metoda pomáhající obcím 
a regionům formou diskuse a komuni-
kace s občany zjistit poptávku uživate-

lů sociálních služeb v oblasti kvality a 
dostupnosti sociálních služeb. Zapoju-
je veřejnost do rozhodování o sociál-
ních službách na jejich území a pod-
poruje vzájemnou komunikaci mezi 

zadavateli - obcemi, poskytovateli 
sociálních služeb, uživateli sociálních 
služeb a veřejností.

V Prostějově již probíhá určitá 
forma komunitního plánování sociál-
ních služeb (dále jen KPSS) v podobě 
agendy 21 „Zdravé město Prostějov“ 
a v oblasti Strategického plánu roz-
voje města Prostějova. Oba uvedené 
dokumenty se věnují oblasti soci-

álních služeb v samostatných kapi-
tolách. Zahrnují identifi kaci priorit 
a nositelů jednotlivých úkolů a mož-
ností fi nancování. 

Jsou navázány na sociodemogra-
fi cký vývoj a rovněž zahrnují pod-
něty veřejnosti. KPSS však může 
podstatně rozšířit stávající materiály 
a především zdůraznit zapojení kon-
cových uživatelů sociálních služeb. 
Jejich postavení od 1. ledna 2007 po 
nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách  získalo 
zcela jiný rozměr. Z pasivních pří-
jemců služeb se stali jejich aktivní 
objednatelé, kteří mají zásadní vliv 
na výslednou strukturu poskytova-
ných služeb. 

Posláním komunitního plánování 
je zajišťování dostupnosti sociálních 
služeb. V podstatě se bude jednat 
o posouzení stavu poskytování soci-
álních služeb ve městě Prostějově 
a potřeb, které nejsou doposud napl-
něny. KPSS bude vznikat v procesu 
vzájemných konzultací mezi uživa-
teli sociálních služeb, jejich posky-
tovateli a městem Prostějov jako 

zadavatelem. Výsledek bude shodou 
mínění mezi tím, co je možné a tím, 
co bude označeno jako potřebné nebo 
prioritní. 

Město Prostějov dlouhodobě 
podporuje rozvoj sociálních služeb 
na svém území  a je v úzkém kon-
taktu s poskytovateli těchto služeb. 
V následujících etapách se budeme 
zaměřovat především na získávání 
postojů uživatelů sociálních služeb. 
Vedle přímého oslovení vybraných 
zástupců uživatelů budou použity 
i sociologické průzkumy, abychom se 
výslednou strukturou podporovaných 
služeb co nejvíce přiblížili potřebám 
jejich uživatelů. KPSS bude živým 
dokumentem, který bude reagovat 
na měnící se možnosti a požadavky 
zúčastněných stran.

Výsledkem Komunitního pláno-
vání sociálních služeb je zejména 
systém sociálních služeb na místní 
úrovni, který odpovídá zjištěným 
potřebám, reaguje na místní odlišnos-
ti a zajišťuje, že fi nanční prostředky 
vynakládané  na sociální služby jsou 
efektivně využívány.

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově

: Hlavní mediální partner: Hlavní partneři:

Ptáte se na

Místostarosta Mgr. Alois Mačák: 
„Komunitní plánování sociálních 

služeb je metoda pomáhající obcím 
a regionům formou diskuse a komun
ikace s občany zjistit poptávku uživa-
telů sociálních služeb v oblasti kvality 
a dostupnosti sociálních služeb.“

Komunikace s občany Vrahovic

Ke 30. červnu letošního roku končí 
ověřování podpisů a listin v informač-
ním středisku Městského úřadu v Pros-
tějově. 

Občané budou pro tuto službu moci 
nadále využívat odbor občanských 

záležitostí, konkrétně pracoviště matriky 
a pracoviště cestovních dokladů (pasů). 
Kancelář matriky se nachází ve II. patře 
prostějovské radnice, nám. T. G. Masary-
ka 12 - 14, pracoviště cestovních dokladů 
(pasů) v přízemí radnice. 

Důležité upozornění

Končí ověřování podpisů a listin 
v informačním středisku

Ve čtvrtek 5. července ve 14.10 hodin 
odvysílá ČT 1 záznam z letošního Disko-

dromu. Repríza pořadu je do vysílání zařa-
zena na 11. července v 02.50 hodin. 

Diskodrom na televizní obrazovce

POZVÁNKA
na veřejné projednání návrhu dokumentu

 „Projekt regenerace sídliště 
E. Beneše v Prostějově“.

Jednání s obyvateli sídliště se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ 
v Prostějově (ve dvoře radnice), nám. T. G. Masaryka č. 12 – 14, 

Prostějov  ve středu  27. 6. 2007 v 16.00 hodin.

Celkem 129 vozidel, z toho tři motorky 
se zúčastnilo kontrolního měření rychlosti. 
To pro řidiče motorových vozidel pořádala 
v sobotu 16. června Městská policie Pros-
tějov. Měření se uskutečnilo v dopoledních 
hodinách na severní obslužné komunika-
ci ve směru od kruhové křižovatky ulice 
J. Lady po ulici Hacarova.

„Na stanovišti START jsme řidičům 
vysvětlili, jakým způsobem měření proběh-
ne. V daném úseku museli udržet konstantní 
rychlost. Naměřené údaje nahlásili strážníci 
další hlídce, která opodál na stanovišti CÍL 
předala řidiči lístek s hodnotou naměřenou 
mobilním radarem,“ přiblížila průběh měření 
Jana Adámková ze skupiny prevence Městské 
policie Prostějov.

„Obvyklá odchylka tachometru se pohybo-
vala mezi 2 – 6 km/hod. do mínusu. To znamená 
že řidiči, který měl na svém tachometru napří-
klad rychlost 50 km/h, jsme radarem naměřili 
rychlost o 2 – 6 kilometry nižší, tedy 44 – 48 
km/hod.,“ upřesnil ředitel Městské policie Pro-
stějov Jan Nagy.  „Maximální odchylka byla 
naměřena u vozidla značky Ford,  rok výroby 
1997. Při rychlosti 67 km/hod. na tachometru 
naměřil radar 50 km/hod.,“ doplnil Nagy.

Pouze u dvou vozidel při ověřovacím měře-
ní ukazoval tachometr nižší rychlost než bylo 
naměřeno radarem. „V jednom případě viděl 
řidič na svém tachometru  50 km/hod., radar 
ovšem naměřil 57 km/hod. U druhého bylo na 
tachometru 86 km/hod. a naměřili jsme 89 km/
hod. Majitelům těchto vozidel strážníci dopo-
ručili ihned navštívit autoservis,“ uzavřela Jana 
Adámková.  (kdl, jg) 

 

Orientační měření rychlosti vozidel 

Pouze ve dvou případech naměřil radar 
více než kolik ukazoval tachometr 

Stav tachometru si nechali zkontrolovat i majitelé některých autoškol.  Foto: kdl

Letos řešili strážníci městské policie 
v rámci měření rychlosti vozidel na území 
města celkem 430 přestupků překročení 
rychlosti. Ve 283 případech udělili bloko-
vou pokutu ve výši 1 000 Kč, ve dvou pří-
padech pak ve výši 2 500 Kč. Dalších 145 
případů oznámili správnímu orgánu. 

Přestupky a postihy za překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
Porušení předpisů o provozu 

počet bodů     
pokuta ve    zákaz  bloková

na pozemních komunikacích  správním řízení   činnosti  pokuta

překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti stanovené zákonem  5 5 – 10 tisíc Kč 6 měsíců  ---------
nebo dopravní značkou     – 1 rok
o 40 km/h a více v obci nebo 
o 50 km/h a více mimo obec 

překročení nejvyšší dovolené  3 2,5 – 5 tisíc Kč 1 - 6 měsíců 2 500 Kč
rychlosti stanovené zákonem     (spáchá-li 2x
nebo dopravní značkou     a vícekrát 
o 20 km/h a více v obci nebo    v průběhu
o 30 km/h a více mimo obec    1 roku)
    
překročení nejvyšší dovolené  
rychlosti stanovené zákonem  2 1,5 – 2,5 tisíce Kč       -------- 1 000 Kč 
nebo dopravní značkou o méně 
než 20 km/h v obci a o méně 
než 30 km/h  mimo obec 


