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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 

4.  BLOK OTÁZEK 

1. Jedním druhem komunikace je komunikace neverbální, která je tvo-
řena vokálně a symbolizuje:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

2.  Jedním druhem komunikace je komunikace neverbální, která je tvo-
řena řečí těla a symbolizuje:

a) 7 %
b) 38 %
c) 55 %

3. Vzdálenost partnerů (0 - 0,5 m) v komunikaci určuje, že to je:  
a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinová vzdálenost
d) veřejná vzdálenost

4. Vzdálenost partnerů (0,5 - 1,2 m) v komunikaci určuje, že to je: 
a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinová vzdálenost
d)   veřejná vzdálenost

5. Vzdálenost partnerů (1,2 - 10 m) v komunikaci určuje, že to je: 
a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinová vzdálenost
d) veřejná vzdálenost

………………………………………………………………………………………
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. 

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.

Až do konce dubna bude v Prostějově 
probíhat čištění vozovek po zimě. Spo-
lečnost .A.S.A. TS Prostějov v rámci 
tohoto úklidu odstraňuje z komunikací 
písek a posypový materiál a v někte-
rých místech čistí i kanalizační vpusti. 

Město je pro tyto účely rozděleno do 
několika bloků. Zóny čištění jsou, stej-
ně jako v loňském roce, označeny znač-
kami „Začátek zóny se zákazem stání“ 
s uvedeným datem a časem, kdy tento 
zákaz platí, a „Konec zóny se zákazem 

stání“. V případě nutnosti jsou uvnitř 
těchto zón umístěny i značky „Zákaz 
stání“. Rozmísťování značek probíhá 
vždy sedm dnů před datem čištění dané 
zóny. 

Auta řidičů, kteří nebudou zákaz stá-
ní respektovat, budou odtažena do are-
álu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, 
Průmyslová 1b, která pro město odtah 
vozidel zabezpečuje (ceník úkonů spo-
jených s odtahem a uskladněním vozidla 
a provozní dobu pro výdej odtažených 

vozidel jsme zveřejnili v minulém 
vydání Radničních listů).

Jak zdůraznil místostarosta ing. Pavel 
Drmola, cílem tohoto opatření není lidem 
komplikovat život, ale to, aby .A.S.A. TS 
mohla v den čištění vymezenou lokalitu 
skutečně důkladně vyčistit. „I proto jsme 
se dohodli s městskou policií, že den před 
plánovaným čištěním projedou strážníci 
daný blok a upozorní pomocí mobilní 
rozhlasové techniky občany na nutnost 
odstavit vozidlo,“ doplnil Drmola. 

Čištění vozovek od zimního posypu 
bude probíhat až do konce dubna 

Jarní úklid vozovek

Čtvrtek 12. dubna -  Jezdecká, Stu-
dentská, Lidická, Okružní část, Pešinova, 
Balbínova, Kazín, Dobrovského část.

Pátek 13. dubna - Tylova, Libušinka, 
Tetín, Dobrovského od Tylové, Dob-
rovského parkoviště, Tylova u kotelny, 
Tylova parkoviště, Libušinka parkoviště, 
Dobrovského vnitroblok (za obchodem).

Pondělí 16. dubna  - Žeranovská vni-
troblok, Krokova, Brněnská obslužná, 
Družstevní, Mozartova, Rumunská, Dr. 
Horáka část, St. Manharda část (slepá), 
Brněnská II parkoviště, Brněnská vnitro-
blok, Družstevní vnitroblok, Družstevní 
parkoviště, Mozartova parkoviště.

Úterý 17. dubna - Bulharská, Dr. 
Horáka část, St. Manharda, Waitova, 
Okružní část, Olivetského, Raisova, 
B. Němcové, vnitroblok Bulharská.

Středa 18. dubna  - Vodní, Mlýnská, 
parkoviště Mlýnská, B. Šmerala, B. Šme-
rala parkoviště, Česká, Šlikova, Krát-

ká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, 
Riegrova, Brandlova, Kolářovy sady, 
podél Jungmannovy, průchod Palacká 
– Vodní, průchod Vodní – Žeranovská.

Čtvrtek 19. dubna - Na Hrázi, Šme-
ralova - Drozdovice průchod, V Polích, 
Uhra, Škracha, Javoříčská, Kučery, 
Vícovská, Kaštila, Krasická - Drozdo-
vice.

Pátek 20. dubna - Krasická od Morav-
ské, Moravská, zástavba Mera, Západ-
ní, Moravská – plocha u Galy, Západní 
– parkoviště, J. V. Myslbeka, Norská, 
Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgic-
ká, Italská, Holandská, Anglická, parko-
viště Sídliště Západ, cyklistická stezka, 
vnitroblok.

Pondělí 23. dubna -  Sídliště Svobody 
+ vnitrobloky, Anenská, Jungmannova, 
U Sv. Anny.

Úterý 24. dubna  - Zahradní, Luční, 
nám. J. V. Sládka, Foersterova, Esperant-

ská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preis-
sové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, 
Stroupežnického, K Rybníku, Ovocná, 
Průchodní, Slunečná, Jabloňová, Višňo-
vá.

Středa 25. dubna - Čechovická, 
Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahra-
dách, Růžová, Jasanová, Javorová, Ječ-
ná, Ovesná, Kaštanová, nová zástavba, 
Habrová.

Čtvrtek 26. dubna - Žitná, Boro-
vá, Družební, Karafi átova, Šípková, 
Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na 
Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, 
Domamyslice u kapličky.

Pátek 27. dubna – E. Valenty, vnitro-
blok E. Beneše, Veleslavínská, obslužná 
komunikace „Cíl“ po točnu.

Úklid komunikací a chodníků 
probíhá v pracovních dnech 

od 8 do 13 hodin.

Harmonogram úklidu vozovek od zimního posypu 

O stručné zodpovězení této otáz-
ky jsme požádali místostarostu města 
Prostějova Bc. Aloise Mačáka, který 
metodicky řídí odbor dopravy.

Na základě 
požadavků přede-
vším mnoha fi rem 
působících nejen 
v průmyslové zóně 
oslovilo město 
Prostějov majite-
le této křižovatky 
- Olomoucký kraj - 

s požadavkem na její úpravu.
V současně době se chýlí k závěru 

jednání všech zainteresovaných subjek-
tů včetně projektanta o určení rozsahu 
úprav křižovatky. 

Bylo dohodnuto, že v letošním roce 
bude provedeno zmenšení průměru stře-
dového ostrůvku o půl metru a budou 
osazeny žulové obrubníky, které jsou 
odolnější vůči poškození. Další úpravou 
bude zvětšení poloměru oblouku ve směru 
Bedihošť - Kralice, jehož průjezd činí řidi-
čům největší potíže. Tyto úpravy nebudou 
vyžadovat po dobu jejich realizace větší 
omezení provozu na křižovatce. 

Co se týká dalších úprav okružní kři-
žovatky, jednáme také o zadláždění 
a zúžení ostrůvků  v rameni křižovatky 
a případném zvětšení poloměrů všech 
nájezdů a výjezdů. Tyto práce by si však 
vyžádaly výrazné omezení provozu na 

této křižovatce, a  proto je zřejmě v tom-
to roce nebudeme realizovat. Je to zejmé-
na z důvodu vedení objízdných tras přes 

tuto křižovatku. O realizaci těchto úprav 
budeme se zástupci Olomouckého kraje 
jednat.

Ptáte se na:

Úpravu okružní křižovatky 
v průmyslové zóně

Středový ostrůvek okružní křižovatky u průmyslové zóny bude zmenšený 
a v návaznosti na to bude zvětšený poloměr oblouku ve směru Bedihošť 
- Kralice, jehož průjezd činí řidičům největší problémy.  Foto: Y. Kadlecová 

Město Prostějov, prostřednictvím spo-
lečnosti .A.S.A.TS Prostějov, s. r. o., zajis-
tí v sobotu 28. dubna v níže uvedených 
částech města mobilní sběr nebezpečného 
a objemného domovního odpadu 

Nebezpečný odpad – jedná se o odpad 
jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný, 
například oleje, tuky, barvy, fotochemiká-
lie, léky, akumulátory, zářivky, výbojky, 
elektrochemický odpad, televizory, rádia, 
agrochemický odpad včetně obalů, pneu-
matiky osobní.

Objemný domovní odpad – jedná se 
o odpad z domácností, který je rozměrný 
a není možné jej umístit do popelnic. Jsou 
to například staré koberce, linolea, starý 
nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv.

Staré koberce, linolea, textil, nábytek, atd. 
nepatří ke stanovištím na tříděný odpad!

 
Mobilní sběr nebezpečného odpadu 

není určen pro odpad vznikající z pod-
nikatelské činnosti!

Mimo výše uvedený termín je možné  
nebezpečný a objemný odpad odvést do 
sběrného dvora U svaté Anny (telefon 
582 334 711). 

Na níže určená stanoviště přijedou ve 
stanovených časech nákladní automobily, 
na které bude možné výše uvedené odpady 
nakládat a třídit. S odpady se bude naklá-
dat způsobem vyhovujícím současným 
legislativním a ekologickým normám.

Mobilní sběr nebezpečného 
a objemného domovního odpadu 

Časový  harmonogram svozu odpadu
Stanoviště termín pro předání odpadů 

Vrahovice – M. Pujmanové u mostu  10.20 – 10.30 hod.
Vrahovice – ul. J. Suka   10.35 – 10.45 hod.
Vrahovice – M. Alše    10.50 – 11.00 hod.
Vrahovice – ul. K. Světlé    11.05 – 11.15 hod.
Čechůvky – točna     11.20 – 11.30 hod.
Domamyslice – u samoobsluhy   12.50 – 13.05 hod. 
Čechovice – u pošty    13.10 – 13.25 hod.
Žešov – u pomníku (dětské hřiště)   13.40 – 13.55 hod.

Provozní doba ve sběrném dvoře:

úterý - sobota   9.00 - 13.30 hod. 
  14.00 - 17.00 hod.
pondělí a neděle  zavřeno

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. 

 
Středa 2. května - blok č. 1: Pernštýn-

ské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo 
nám., Školní, Šerhovní, Kramářská, nám. 

T. G. Masaryka, Dukelská brána, Knihař-
ská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo 
parkoviště, Vojáčkovo - Svatoplukova, 
Smetanovy sady, nám. E. Husserla, parko-
viště E. Husserla, Hlaváčkovo nám., Hla-
váčkovo parkoviště, Vojáčkovo nám.

Pátek 4. května -  blok č. 2: Komen-
ského, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, 
Sádky, Telecom okruh, Netušilova, Kříž-
kovského, Lutinovova, Filipcovo nám., 
nám Sv. Čecha 70, Demelova, Hradební, 
Kostelní, Úprkova, Koželuhova, parkoviš-
tě Křížkovského, Telecom parkoviště.

Středa 9. května - blok č. 3: Zlechov-
ská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, 

Hloučelní, J. Lady, Mathonova, parkoviště 
u nemocnice, K. Svolinského, A. Slavíčka, 
parkoviště Svolinského.

Pátek 11. května - blok č. 4: Svolin-
ského část, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. 
O. Jaroše část, A. Fišárka, B. Dvorského, 
C. Boudy, S. Suchardy, parkoviště Svolin-
ského, chodník Špály, Zrzavého, parkoviš-
tě kpt. O. Jaroše, chodníky pasáž Penny, 
K. H. Kepky, parkoviště C. Boudy.

Úterý 15. května - blok č. 5: Nerudova, 
Melantrichova, E. Králíka, Polská, Ruská, 
Dělnická, Fanderlíkova část, Obránců Míru, 
kpt. O. Jaroše část, J. Švermy, parkoviště 
Melantrichova, Fanderlíkova parkoviště.

Blokové čištění města

Harmonogram strojního čištění komunikací 
Objemný odpad je možné zdarma 
uložit i ve sběrném dvoře. Foto: Y. Kadlecová


