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Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Do konce letošního roku mají všich-
ni držitelé občanských průkazů (OP) 
vydaných do 31. 12. 1998 povinnost 
tyto průkazy si vyměnit. Od 1. 1. 2008 
totiž  pozbývají takové doklady platnosti. 
Povinnost vyměnit si občanský průkaz se 
nevztahuje na občany, kteří jsou narozeni 
před 1. lednem 1936 , doba platnosti OP je 
bez omezení a veškeré údaje jsou správné 
včetně vyznačení občanství ČR. Na tyto 
občanské průkazy ovšem není možno ces-
tovat po státech Evropské unie.

„Největší nápor v souvislosti s výmě-
nami občanských průkazů máme zřejmě 

už za sebou. Spousta lidí si vyměnila 
občanky v roce 2005, kdy jsme o této 
povinnosti permanentně informovali,“ 
uvedla vedoucí registru obyvatel Měst-
ského úřadu v Prostějově Alena Vever-
ková. 

Přesto zejména pondělky a středy býva-
jí na oddělení registru obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních dokladů hek-
tičtější. „Nemyslím si, že bychom nápor 
klientů nezvládali, ale provoz v pondělky 
a středy je znatelně vyšší než ostatní dny. 
Přitom provoz na našem oddělení je ve 
všechny všední dny, to znamená v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý 
a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 
8 do 14 hodin. 

Pokud lidé chtějí stihnout výměnu 
občanských průkazů v termínu, je třeba, 
aby si o nový průkaz požádali nejpozdě-
ji do 30. listopadu letošního roku – tedy 
měsíc před vypršením platnosti dokla-
du,“ doplnila Veverková. 

V případě, že držitel občanského prů-
kazu vydaného do 31. 12. 1998 výmě-
nu do konce letošního roku nestihne, 
dopouští se přestupku, za který mu hrozí 
bloková pokuta nebo pokuta ve správ-
ním řízení až do výše 10 tisíc korun. 
„Pochopitelně každý případ budeme 
posuzovat individuálně, nechceme 
občany automaticky pokutovat, pouze 
upozorňujeme na jejich povinnosti,“ 
uzavřela Veverková. 

Pokud chcete výměnu občanských průkazů stihnout 
v termínu, musíte o ni zažádat do 30. listopadu Ilona Kovaříková,

odbor komunálních služeb

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří 
do  kontejneru se směsným komunál-
ním odpadem, protože z nich mohou při 
rozbití unikat nebezpečné látky. 

Použitá elektrozařízení lze zdarma 
ukládat ve sběrném dvoře 

Občané  Prostějova mohou bezplatně 
odkládat vyřazené zářivky ve sběrném 
dvoře U Sv. Anny. Zpětný odběr všech 
použitých elektrozařízení zajišťují kolek-
tivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elek-
trowin, které k tomu opravňuje zápis do 
Seznamu výrobců elektrozařízení vede-
ného ministerstvem životního prostředí. 
Kolektivní systémy již druhým rokem 
smluvně zajišťují celý proces, to znamená 
od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím 
sběrných dvorů)  až po předání odebraných 
elektrozařízení fi rmám, které se specializují 
na jejich ekologické zpracování a recykla-
ci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež 
obsahuje využitelné či nebezpečné látky, 
od ostatního odpadu, který  končí na sklád-
kách nebo ve spalovnách.  

Zpětný odběr použitých výrobků, jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, led-
ničky a další zařízení, je fi nancován jejich 
výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré 
vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl 
při jejich nákupu zaplacen recyklační pří-
spěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při pro-
deji nových výrobků odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologické-
ho zpracování elektroodpadu však nemůže 

fungovat bez aktivního a vstřícného pří-
stupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá 
třeba jen jednu nefunkční zářivku na mís-
tě k tomu určeném,  to znamená v místě 
zpětného odběru nebo při nákupu nové-
ho výrobku přímo v prodejně, přispěje 
k ochranně životního prostředí. 

Do speciálních kontejnerů mohou 
použité světelné zdroje ukládat 

občané i fi rmy 

Na základě smlouvy o spolupráci, kte-
rou Město Prostějov uzavřelo s kolek-
tivním  systémem EKOLAMP, byly do 
sběrného dvora v ulici Anenská umístěny 
speciální kontejnery, do kterých mohou 
zdarma odkládat použité světelné zdroje 
nejen občané, ale i fi rmy a podnikatelé, 
kteří elektrozařízení používají či shro-
mažďují při své podnikatelské činnosti 
(prodejny, elektromontážní fi rmy, menší 
podniky, instituce apod.) bez prokazování 
totožnosti až do počtu 30 kusů na jednu 
donášku/dodávku (větší množství lze také 
odevzdat, avšak na základě předchozí 
domluvy se sběrným dvorem). 

EKOLAMP obci přispívá na náklady 
provozu sběrného místa a plně hradí veš-
keré náklady na přepravu a recyklaci. Tím 
město ušetří část prostředků ze svého roz-
počtu určených na provoz systému naklá-
dání s komunálním odpadem. 

Bližší informace vám podá na Měst-
ském úřadu v Prostějově Ilona Kovaříko-
vá, pracovnice odboru komunálních služeb 
(tel. 582 329 559), nebo za provozovatele 
sběrného dvora .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. 
Ladislav Kyllar (tel. 582 302 770).

Od prvního prosince letošního roku 
dochází k organizační změně v rámci 
městské policie. Jednou z nejpodstat-
nějších změn je navýšení počtu okrsků 
a okrskářů ze čtyř na šest. „Okrsková služ-
ba se osvědčila a jsou na ni pozitivní ohla-
sy. Je to zcela určitě krok dobrým směrem. 
Město je rozděleno na šest částí a věříme, 
že dva noví okrskáři si brzy najdou ces-

tu k občanům,“ uvedl starosta města Jan 
Tesař.

Přikládáme mapu s grafi ckým vyzna-
čením okrsků, fotografi emi a kontakty 
na jednotlivé okrskáře. V případě, že vás 
zajímá přesný seznam ulic patřících do 
daného rajonu, naleznete tento seznam 
na webových stránkách města pod odka-

zem: http://www.mestopv.cz/showdoc.
do?docid=5516.

Pokud nemáte přístup na internet, 
můžete se dostavit na informační službu 
městského úřadu, kde vám pracovnice 
bezplatně tento seznam vytisknou. Okrs-
ky včetně seznamu ulic budou také v nej-
bližších dnech vyvěšeny na vývěskách 
v okrajových částech města.

Navýšení počtu okrsků a okrskářů

Změny v rámci městské policie

Použité zářivky do popelnice nepatří

Rokem 2008 spustí město Prostějov 
značení odpadových nádob, do nichž 
ukládají občané komunální odpad. 

„Tímto opatřením chceme jednak zís-
kat přehled o množství sběrných nádob 
ve městě, ale především zamezit zne-
užívání systému lidem, kteří neplatí 
poplatek městu a ani nemají uzavřenou 
smlouvu o likvidaci odpadu se svozovou 
fi rmou,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Drmola. 

Speciálními samolepkami tak budou 
označeny popelnice o objemu110, 120  
a 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 
litrů. „Důslednou kontrolu značení sběr-
ných nádob odstartujeme po termínu 
splatnosti poplatku za komunální odpad, 

tedy po 30. 6. 2008,“ doplnil Drmola.
V případě, že kontrola odhalí zneuží-

vání systému svozu odpadu, bude věc 
řešit přestupkové oddělení. Poplatek za 
odpad je pro rok 2008 stanoven ve výši 
492 korun za osobu. Samolepky ke zna-
čení popelnic a kontejnerů budou vydá-
vány na pokladnách fi nančního odboru 
Městského úřadu v Prostějově.

Nové opatření

Značení popelnic a kontejnerů 
ve městě samolepkami 

Mgr. Daniel Zádrapa,
vedoucí oddělení památkové péče

V letech 1902 a 1907 byly v centrální 
části hřbitova postaveny arkády v histori-
zujícím novorenesančním slohu. Jde o dvě 
osově souměrné arkády tvořící půlkruh, 
které jsou otevřené směrem dovnitř řadou 
oblouků na pískovcových sloupech pro-
pojených ozdobným kovaným zábradlím. 
Zadní stěny arkád jsou členěny výklenky. 
V interiéru arkád jsou podél zdi postave-
ny honosné náhrobky. Roku 1903 městská 
rada rozhodla vyhradit prostor před arká-
dami pro pohřbívání osobností, které se 
významně zasloužily o rozvoj města.

Urnový háj je z roku 1931 

Roku 1931 byl na hřbitově vybudován 
urnový háj a v jeho sousedství bylo roku 
1932 vystavěno kolumbárium podle pro-
jektu prof. arch. Václava Jeřábka tvořené 
krytou síní, na jejichž stěnách jsou výklen-
ky pro urny, a dvěma společnými krypta-
mi. Ze síně vybíhá arkádové křídlo s troj-
řadými výklenky. V letech 1967 – 1969 
bylo kolumbárium opraveno a rozšířeno.

Smuteční obřadní síň navrhl 
ing. arch. Blahoslav Adamík 

V roce 1977 vznikla na východním 
okraji hřbitova moderní smuteční obřad-
ní síň podle návrhu ing. arch. Blahoslava 
Adamíka. Základní myšlenkou projektu 
bylo dodržení osové symetrie hlavní hřbi-
tovní aleje, v jejímž prodloužení je objekt 
situován. Před smuteční síní vznikl velký 
nástupní prostor uzavřený dlouhými arká-
dami sloužícími ke shromáždění účastní-
ků dalšího obřadu a jejich ukrytí v případě 
nepříznivého počasí.

Pravidelnou pozornost a péči věnuje 
město hřbitovu od počátku devadesátých 
let 20. století. Byla provedena řada dílčích 
oprav (opravy hřbitovní síně, obvodové 
zdi, arkád aj.), byla vybudována nová zad-
ní brána hřbitova pro umožnění přístupu 
na hřbitov z východní strany. V 90. letech 
20. století vznikají na hřbitově také nové 
památníky - např. památník čsl. letcům 
padlým ve 2. světové válce.

Zub času si vybral svou daň 
i na hřbitově 

Zub času si však vybírá i na hřbitově 
svou daň. V průběhu existence hřbitova 
došlo nejen k řadě úprav a změn, které 
se podepsaly negativně na jeho vzhledu 
(např. umístění neestetických pojízd-
ných odpadových kontejnerů známých 
z našich panelových sídlišť, nahodilé 
doplňování informačních prvků a další), 
ale došlo i k celkovému chátrání hřbitova 
vlivem neudržování řady hrobových míst 
ze strany majitelů a v neposlední řadě 
i k působení přírodních živlů. 

Mnoho původních stromů a keřů bylo 
poškozeno nebo zničeno silnými mra-
zy již v roce 1929. V roce 1971 bylo 
nutno po ničivé vichřici vykácet pře-
stárlou a poničenou vrbovou alej. Také 
v nedávné době, vzhledem ke špatnému 
stavu původních dřevin v areálu hřbito-
va a k poškození způsobenému vichři-
cí, bylo město Prostějov jako vlastník 
hřbitova nuceno přistoupit k vykácení 
smrkové a lipové aleje. Obnova lipové 
aleje bude spojena s celkovým projektem 
obnovy hřbitova, vycházejícím z původ-
ních plánů Jana Skoupila, ve snaze nejen 
navrátit hřbitovu původní historický cha-
rakter, ale zároveň respektovat současné 
požadavky na jeho užívání a provoz. 

  Příště na téma: 
  Projekt obnovy hřbitova

Z historie městského hřbitova 
v Prostějově - II. 


