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Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.Kdy bude zahájena stavba mostu 

v Olomoucké ulici

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 minimálně 
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 19. června - blok č. 22 - Jez-
decká, Studentská, Lidická, Okružní od 
Brněnské, Okružní parkoviště, Pešinova, 
Balbínova, Kazín, Šárka od Jezdecké, 
Dobrovského po Tylovu.

Čtvrtek 21. června - 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.

Úterý 26. června - blok č. 20 - M. Alše, 
Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, 
J. Köhlera, Hrázky, K. Světlé, Sokolov-
ská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešov-
ská, Čechůvky.

Čtvrtek 28. června - blok č. 19 - Síd-
liště 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.

Harmonogram strojního čištění města na červen 

Milí spoluobčané,
zkuste si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 
V letech 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ Prostějov interakční kurzy komuni-

kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci tes-
tu, který bude na pokračování otištěn v Radničních listech v průběhu roku 2007. Deset 
nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno . Hlavní ceny jsou hrazeny z prostředků 
Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

8.  BLOK OTÁZEK
1. Technika „Gramofonová deska“ se vyznačuje tím, že:
a) vybíráme z množství argumentů jeden, kde vím, a řeším jej
b)  souhlasíme s každou pravdou (i pravděpodobnou, obecnou) či tvrzením 

tam, kde to lze
d) opakujeme stále své sdělení, nic nevysvětluji, neomlouvám se

2. „Salámová metoda“ spočívá v tom, že:
a) vybíráme z množství argumentů jeden, kde vím, a řeším jej
b)  souhlasíme s každou pravdou (i pravděpodobnou, obecnou) či tvrzením 

tam, kde to lze
c) opakujeme stále své sdělení, nic nevysvětluji, neomlouvám se

3. Technika „Asertivní ne“ spočívá v tom, že: 
a)  vybíráme z množství argumentů jeden, kde vím, a řeším jej
b)  souhlasíme s každou pravdou (i pravděpodobnou, obecnou) či tvrzením 

tam, kde to lze
c) odmítáme klidně a jasně určitý požadavek, nikoliv toho, kdo ho vznesl

4. Která z otázek je otázkou otevřenou?
a) „Prší venku?“
b) „Jaký je Váš názor na předsedu vlády?“
c) „Dáš si kávu?“

5. Která z otázek je otázkou uzavřenou?
a) „Prší venku?“
b) „Jaký je Váš názor na předsedu vlády?“
c) „Jak bylo na dovolené?“

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete průběžně vhazovat do připravené schránky 
v informačním středisku městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 12-14 nebo ode-
vzdat zároveň po ukončení celého testu. 

Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších z vás. 

V sobotu 16. června od 9 do 12 hodin 
proběhne za příznivého počasí na tzv. 
severní obslužné komunikaci orientační 
měření rychlosti vozidel. Jde o preventiv-
ní akci Městské policie Prostějov, během 
které si každý řidič bude moci porovnat 
údaj na svém ukazateli rychlosti s hodno-
tou naměřenou mobilním radarem. 

„Rychlost budeme měřit ve směru od 
kruhové křižovatky v ulici Josefa Lady 
k ulici Hacarově. Každý řidič obdrží infor-
mační letáček s naměřenou hodnotou, 
přehledem bodového systému a účasti na 
měření,“ vysvětlil ředitel městské policie 
Jan Nagy. 

Tolerance u ukazatelů rychlosti vozidel 
je + 4 km/h, radaru +/- 3 km/h. „Chceme 
touto akcí umožnit řidičům, aby zjistili, 
jak dalece se shoduje nebo rozchází jejich 
ukazatel rychlosti s naším technickým 
zařízením a aby se podle toho následně 
mohli zařídit,“ dodal Nagy. 

Městská policie Prostějov provádí kaž-
dý týden dohled nad dodržováním pravi-
del provozu na komunikacích na katastru 
města. Při těchto akcích zjistí průměrně 
40 případů překročení rychlosti, tedy tzv. 

„bodové přestupky“. Pro měření rychlosti 
používá speciální mobilní radar v hodnotě 
570 tisíc korun, na jehož zakoupení při-
spělo Ministerstvo vnitra České republiky 
dotací ve výši půl milionu korun.     (jg)

Orientační měření rychlosti vozidel 

Ukazuje tachometr vašeho 
vozidla správně?

Ptáte se na 

Olomoucký kraj v současné době uvá-
dí do chodu zdroj významných informa-
cí pro potenciální  investory pod názvem 
„Databáze podnikatelských nemovitostí 
Olomouckého kraje“. Tento projekt je 
připravován ve spolupráci Olomouckého 
kraje, Magistrátu města Olomouc, regio-
nální kanceláře Czechinvest a Regionální 
agentury pro rozvoj Střední Moravy.

Potřeba vytvoření databáze vyplynula ze 
zájmu investorů o nemovitosti za účelem 
koupě či nájmu. Tato koncipovaná databá-
ze má hned několik výhod: aktuální nabíd-
ku prostor k podnikání, a to i pro zahranič-
ní investory, bezplatný zápis nemovitosti 

do databáze, on-line výběr nemovitostí 
k podnikání a jednotný informační systém 
pro regionální a místní samosprávu. 

Cílem kraje, dalších regionálních 
institucí i města Prostějova je mít aktu-
ální přehled o nevyužívaných objektech 
a plochách v celém kraji, aby města, obce 
i kraj mohly poskytovat aktuální a ucelené 
informace na přímou poptávku investo-
rů či vytvářet nabídku investičních pří-
ležitostí v kraji na prezentačních akcích, 
jako jsou veletrhy apod.

Databázi je možné najít na internetových 
stránkách Olomouckého kraje na adrese: 
www.kr-olomoucky.cz/nemovitosti. 

Chcete podnikat a chybí vám prostory? 

Nahlédněte do databáze 
podnikatelských nemovitostí kraje

Finanční odbor Městského úřadu v Pro-
stějově upozorňuje občany, že poplatek za 
komunální odpad za rok 2007 (dle obec-
ně závazné vyhlášky města Prostějova  
č. 8/2005  v platném znění) je splatný jed-
norázově do 30. 6. 2007.

Poplatek na rok 2007 je stanoven ve výši 
480 Kč za osobu, která má trvalý pobyt na 
území města Prostějova. Poplatníkem je 
i cizinec, který má na území města Prostě-
jova trvalý pobyt.

Poplatek je možné uhradit hotově nebo 
prostřednictvím platební karty v pokladně 
Městského úřadu v Prostějově, nám. T.G. 
Masaryka 12-14, v přízemí dveře č. 1.

Provozní doba pokladny: pondělí 
a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvr-
tek od 8 do 15 hodin, pátek od 8 do 12 
hodin. 

Dále je možné uhradit poplatek bez-
hotovostním převodem na účet správce 
poplatku - č. ú. 19-1505517309, kód ban-
ky 0800, k.s. 0008. Variabilní symbol má 
každý poplatník jedinečný.

Pokud chcete poplatek uhradit tímto 
způsobem a neznáte variabilní symbol, na 
požádání vám jej ochotně sdělí zaměst-
nanci oddělení poplatků a plateb fi nanční-
ho odboru na telefonním čísle 582 329 103 
nebo 582 329 105. 

Důležité upozornění

Končí splatnost poplatku 
za komunální odpad

Jízdní řády 
MHD Prostějov 

v mobilu
Společnost FTL Prostějov nabízí nově 

cestujícím netradiční způsob informování 
o jízdních řádech MHD Prostějov. Cestující 
mají možnost si bezplatně uložit do svých 
mobilních telefonů aplikaci obsahující 
kompletní jízdní řády MHD. Této nabídky 
mohou využít majitelé mobilů podporují-
cích JAVU. 

Program a návod k obsluze je možné 
stáhnout prostřednictvím webových stránek 
www.ftl.cz. nebo přímo z http://thorin.wz.cz. 
Uživatelé nemusejí platit žádné poplatky za 
používání programu. Při změnách jízdních 
řádů je třeba aplikaci aktualizovat. 

Jízdní řady jsou uloženy přímo v mobilu 
a není tudíž nutné při vyhledávání spoje pla-
tit za připojení k internetu. Vyhledávání je 
možné podle data, času, linek a zastávek.

 Ilustrační foto: archiv Y. Kadlecové

V letošním roce má být v Olomoucké 
ulici, která je nejfrekventovanější ulicí 
ve městě, vystavěn nový most přes říčku 
Hloučelu. Ten stávající je na hranici bez-
pečnosti a sjízdnosti a není možné vyčká-
vat s jeho nahrazením až po dokončení 
severozápadního obchvatu města, neboť 
v jeho případě půjde o časově mnohem 
náročnější akci.  

Investorem výstavby nového mostu 
přes Hloučelu není město, ale Olomoucký 
kraj. „Prostějov se na celé akci podílí pou-
ze tím, že součástí projektu bude na náš 
podnět i cyklostezka, která v těchto mís-
tech chybí,“ uvedl starosta ing. Jan Tesař 
s tím, že město Prostějov uhradí náklady 
na vybudování cyklostezky a její napojení 
na těleso mostu. 

Prostějovský starosta také prostřednic-
tvím krajského úřadu kontaktoval ředitele 
Správy silnic Olomouckého kraje, se kte-
rým se dohodl na možnosti náhradního 
přemostění přes Hloučelu po dobu stavby 
nového mostu. „Podařilo se nám docí-
lit souhlasu, že most bude opravován za 
použití obousměrného mostního provizoria 
pro dopravu se zatížitelností do 18 tun,“ 

připomněl Tesař s tím, že za tímto účelem 
již proběhlo kácení v biokoridoru Hloučela 
v místech, kde má být provizorní přemos-
tění umístěno. 

„V úterý 12. června proběhlo stavební 
řízení s tím, že Správě silnic Olomoucké-
ho kraje zbývá uzavřít nájemní smlouvu 
s majitelem pozemku, přes který má vést 

nájezd na provizorní most. Pokud by se to 
do středy 20. června nepodařilo,  stavba 
mostu by zřejmě probíhala bez náhrad-
ního přemostění,“ uzavřel starosta, který 
v této souvislosti znovu připomněl, že celá 
stavba, včetně náhradního přemostění, je 
v režii Olomouckého kraje, nikoliv města 
Prostějova.  (kdl)

Stávající most přes Hloučelu v Olomoucké ulici je na hranici bezpečnosti 
a sjízdnosti.  Foto: Y. Kadlecová 

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

Tak jako v loňském roce, i letos strážní-
ci realizují akci Stop bytovým krádežím. 
Aby bylo zabráněno pachatelům v jejich 
trestné činnosti, je nutné zamykat vchody 
do domů, ale provést i jiná bezpečnostní 
opatření, jako jsou kamery uvnitř panelo-
vých domů apod. Bytové krádeže a krá-
deže ze sklepních či společných prostor 
nejsou problémem našeho města, nicmé-
ně prevence je o tom, učinit opatření, aby 
bylo předcházeno této kriminalitě. Vzoro-
vým projektem je pak projekt Bezpečné 
bydlení, který byl v roce 2006 realizován 
v Martinákově ulici.

Neméně významnou roli sehrává i čin-
nost policie, hlídková služba. Strážníci 
Městské policie Prostějov se v nočních 
hodinách pohybují i jako pěší hlídky 
po sídlištích a ulicích. Proto byl v tom-
to období realizován tento projekt, který 
spočíval v tom, že strážníci při pěších 
hlídkách v nočních hodinách mimo jiné 
kontrolovali uzavření vstupních dveří do 
bytových domů. Obyvatelé pak byli na 
vstupních dveřích informováni o kontrole 
a jejím výsledku. 

Bylo kontrolováno celkem třináct loka-
lit, převážně sídliště. Výsledky za období 
od 24. 5. 2007 do 11. 6. 2007 jsou pozi-
tivní, neboť bylo zjištěno 443 případů 
uzamčených vchodů oproti 14 případům 
neuzamčených. V loňském roce bylo ode-
mčeno 232 vchodů. Nejdůležitější však je, 
že strážníci ochraňují majetek i v noci. 

Akce bude pokračovat i v prázdnino-
vých měsících, kdy si lidé užívají dovole-
ných a děti prázdnin. Jejich byty a rodinné 
domy pak zejí prázdnotou. Ne každý maji-

tel bytu či domu má svůj majetek zabez-
pečen elektronickým zařízením, které 
signalizuje narušení domu a přivolá bez-
pečnostní agenturu či policii.

Akce „Stop bytovým krádežím“

Strážníci berou za kliky a zjišťují, zda jsou 
vstupní dveře domů uzamčeny

Projekt Bezpečné bydlení, který inspiroval  i prostějovské strážníky, zavedli 
jako první v kraji nájemníci bytového domu v Martinákově ulici. „Všech 
osm vstupů do domu střeží kamery. Nájemníci a vlastníci 96 bytů se jimi 
chrání před zloději, podvodníky a výtržníky. Kamery nepřetržitě nebo při 
pohybu snímají veškeré dění u všech vchodů. Snímaný obraz zazname-
nává digitální videorekordér. Záznam archivujeme, abychom jej v případě 
potřeby mohli předat orgánům činným v trestním řízení.  Členové jednot-
livých domácností pak na určitém televizním kanálu mohou průběžně sle-
dovat  dění u svého vchodu,“ pospal ve zkratce princip fungování pros-
tějovský zastupitel a předseda Společenství vlastníků bytových jednotek 
v Martinákově ulici JUDr. Jiří Pudil.  Foto: archiv Y. Kadlecové 


