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Mgr. Jana Gáborová, 
mluvčí MěÚ v Prostějově

 
Blíží se období jarních vycházek a Dra-

hanská vrchovina se svými lesy je pro 
mnohé přímo ideálním lákadlem k výletu. 
Ovšem pozor! Poměrně významná část 
Drahanské vrchoviny spadá do vojenské-
ho újezdu Březina a pro vstup do tohoto 
území platí jistá omezení. 

„Před pár dny proběhla schůzka starostů 
s představiteli Újezdního úřadu vojenského 
újezdu Březina. Na ní jsme si znovu ověři-
li informaci, že do vojenského újezdu je až 
na výjimky vstup možný pouze s platným 
povolením,“ uvedl starosta ing. Jan Tesař. 
„To znamená, že loňské povolení je třeba 
nechat si prodloužit na Újezdním úřadu ve 
Vyškově, případně si zde vyřídit povolení 
úplně nové,“ doplnil Tesař. 

Výjimkami jsou některé okrajové čás-
ti vojenského újezdu, kam mohou lidé 
vstoupit i bez povolení. „Naopak do tzv. 
zakázaného prostoru lidé vstoupit nemo-
hou, a to ani s platným povolením,“ upo-
zornil starosta Jan Tesař.

Veškeré další informace naleznou 
zájemci na adrese www.vojujezd-brezi-
na.cz.

Do vojenského újezdu Březina můžete až na výjimky 
vstoupit pouze s platným povolením!

Cestovní agentura
vás zve do nové pobočky v Prostějově

Janáčkova 2 - hl. nádraží (bývalé informace FTL)

tel.: 582 334 760, e-mail: mimako2@seznam.cz

Příjemné prostředí - příjemné služby - přijďte - uvidíte!

pobočka ve Zdravotnickém centru (stará poliklinika)

Trávnická 2, stále v provozu

tel.: 582 330 655, e-mail: mimako@volny.cz

Městská policie 
Prostějov 

v rámci zapojení 

města Prostějova  

do projektu „Zdravé město“ vyhlašuje 

literární soutěž pro žáky  
7. tříd základních škol 

v rámci „Evropského dne bez aut“.

Zašlete nám do konce měsíce března 2007 své literární práce  
(volný slohový útvar)  na téma:

Chováme se podle dopravních předpisů?

Práce musí obsahovat: jméno a příjmení autora, název školy a třídu.

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami při pří-
ležitosti „Dne bez aut“ v září 2007.

Složení komise: 
Mgr. Vlastimil Uchytil – místostarosta města Prostějova
PhDr. Václav Kolář – ředitel RG a ZŠ města Prostějova 
Mgr. Martin Mokroš – středoškolský profesor 
Bc. Jan Nagy – ředitel Městské policie Prostějov
 Ing. Petra Mejzlíková – koordinátorka projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21

Literární práce je možné zasílat:
- poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2 - 4, Prostějov
- e-mailem: prevence@mestopv.cz  nebo petra.mejzlikova@mestopv.cz 
 nebo předat osobně ve služebně Městské policie, Havlíčkova 2 - 4, Pros-
tějov, II. patro (nepřetržitý provoz). 

Obálku nebo předmět zprávy označte heslem „literární soutěž“.

Uzávěrka soutěže je 31. března 2007.

Odbor životního prostředí Městského 
úřadu v Prostějově upozorňuje provozova-
tele malých a středních zdrojů znečišťová-
ní ovzduší, že od letošního roku nebudou 
jednotlivým subjektům rozesílány formu-
láře na Oznámení o výpočtu poplatku za 
znečišťování ovzduší. 

Tyto formuláře lze stáhnout na webových 

stránkách města Prostějova v posloupnos-
ti odkazů Městský úřad – struktura úřa-
du - odbor životního prostředí – životní 
situace. Formuláře jsou dále k dispozici 
na informačním středisku prostějovské 
radnice  na nám. T. G. Masaryka nebo na 
odboru životního prostředí ve Školní ulici 
v Prostějově.                     

Důležité upozornění

pro provozovatele malých a středních 
zdrojů znečištění ovzduší 


