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Vítězem pátého ročníku soutěže „O 
pohár Zdravého města Prostějova“ se 
stala třída 6. A ze ZŠ v ulici Dr. Horáka. 
Do soutěžního klání se letos zapojilo 16 
čtyřčlenných družstev dětí ze šestých tříd 
prostějovských základních škol.

Soutěžící zaplnili v pátek 4. května jako 
již tradičně Kolářovy sady. Partnery akce 
byl osvědčený tým, který tvořili strážní-
ci městské policie ve spolupráci s Policií 
ČR, Českým svazem ochránců přírody, 
Hasičským záchranným sborem, K-cent-
rem Želva, Autoklubem, Střední zdravot-
nickou školou, Zdravotnickou záchrannou 
službou a Sportcentrem, které připravilo 

doplňující program pro děti, které právě 
nesoutěžily.

Odměnou pro vítěze byl nejen pohár, ale 
také vyhlídkový let letadlem a další ceny. 

Ing. Petra Mejzlíková, koordinátorka 
projektu Zdravé město Prostějov
Jana Adámková, Městská policie, 

skupina prevence

Vítězové pátého ročníku soutěže 
O pohár Zdravého města Prostějova 

1. místo: ZŠ v ulici Dr. Horáka, třída 6. 
A - Kristýna Dědková, Pavlína Vybíralo-
vá, Filip Pokorný, Daniel Horna

2. místo: ZŠ v Majakovského ulici, třída 
6. A - Eliška Neckařová, Lucie Svozilo-
vá, Tomáš Minx, Michal Závodský

3. místo: ZŠ v Melantrichově ulici, třída 
6. A - Michaela Jánská, Lucie Růžičko-
vá, Jakub Sedlák, Petr Klávora

Záměr prodeje částí pozemků 
společnosti METECH 

na výstavbu výrobního závodu

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje částí pozemků p. 
č. 7360/44 – orná půda o výměře cca 690 
m2, p. č. 7359 – orná půda o výměře cca 9 
300 m2 a p. č. 7358/3 – orná půda o výmě-
ře cca 2 300 m2 (přesné výměry budou 
známy po vyhotovení geometrického plá-
nu), vše v k.ú. Prostějov, spol. METECH 
s. r. o., se sídlem Majetín, a to za těchto 
podmínek: 

- kupní cena bude stanovena ve výši mini-
málně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy, 

- v kupní smlouvě se kupující zaváže 
provést výstavbu výrobního areálu spol. 
METECH s. r. o. včetně vydaného kolau-
dačního souhlasu, na převáděných pozem-
cích nejpozději do 3 let ode dne podpisu 
kupní smlouvy (v případě archeologické-
ho nálezu a nutnosti provedení výzkumu 
bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro 
případ nedodržení této podmínky bude 
v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta 
ve výši 50 000 Kč za každý měsíc prodlení 
a v případě, že stavba nebude v daném ter-

mínu vůbec zahájena, možnost prodávají-
cího od kupní smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se kupují-
cí zaváže nabídnout je v případě svého 
úmyslu je prodat nebo jinak zcizit ke kou-
pi městu Prostějovu za cenu rovnající se 
kupní ceně sjednané při převodu těchto 
pozemků z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví kupujícího; předkupní prá-
vo bude zrušeno nejdříve po vydání kolau-
dačního souhlasu, kterým bude povoleno 
užívání výrobního areálu spol. METECH 
s. r. o., na převáděných pozemcích,

- náklady spojené s vypracováním geo-
metrického plánu, znaleckého posudku 
a správní poplatek spojený s podáním 
návrhu na povolení vkladu práv do katast-
ru nemovitostí uhradí kupující.

Schválení výpůjčky částí pozemků 
za účelem provozování střelnice 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výpůjčku pozemku p. č. 441/4 
– ostatní plocha o výměře 592 m2, st. p. 
č. 997 – zastavěná plocha o výměře 347 
m2 a částí pozemků p. č. 441/1 – ostatní 

plocha o výměře 2 876 m2 a p. č. 441/2 
– ostatní plocha o výměře 1 410 m2, vše 
v k. ú. Vrahovice, Svazu branně technic-
kých sportů ČR, základní organizaci Areál, 
se sídlem K. Světlé 8, Prostějov, za účelem 
provozování střelnice, a to na dobu neurči-
tou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Okresní fotbalový svaz bude 
mít sídlo na Skálově náměstí 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
umístěných ve III. nadzemním podlaží 
objektu č. p. 177 na pozemku p. č. 245 
v k. ú. Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Pro-
stějově) o celkové výměře 128,8 m2 Okres-
nímu sdružení Českého svazu tělesné výcho-
vy, se sídlem Prostějov, Česká 15,  za účelem 
zřízení sídla Okresního fotbalového svazu 
v Prostějově, a to za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 5 let, 

- nájemné bude stanoveno ve výši 200 
Kč/m2/rok, tj. celkem 25 760 Kč ročně, 
a bude placeno předem ve čtvrtletních 
splátkách, 

- nájemné bude každoročně upraveno 
infl ačním koefi cientem. 

Rada města Prostějova na své 12. schůzi 
dne 9. 5. 2007 mimo jiné projednala: 

Rada města Prostějova se usnesla dne 
20. 3. 2007 vydat v souladu s ustanoveními 
§§ 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, podle usta-
novení § 4a odst. 1  zákona č. 265/1991 
Sb., o působnosti orgánu České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
ve spojení s Výměrem Ministerstva fi nan-
cí č. 01/2007  ze dne 6. 12. 2006, části I., 
oddíl B toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tímto nařízením se stanovuje maxi-
mální cena v oboru 50.20.32, 60.24.17 – 
Odtahová služba, z toho jen nucené odta-
hy vozidel podle podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem 1) a nucené 
odtahy vozidel  za neoprávněné užívání 
veřejného prostranství 2). 

2. Tímto nařízením se stanovuje a maxi-
mální cena v oboru 75.24.12 – Výkony 
bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho 
jen přiložení a odstranění technických 
prostředků k zabránění odjezdu vozidla 
podle zvláštního právního předpisu 3).   

3. Tímto nařízením se stanovuje maxi-
mální cena v oboru  63.21.24 – Služby 
související s provozováním parkovišť 
– služby parkovišť v souvislosti s umístě-
ním  odtažených vozidel. 

Čl. 2
Výše maximální ceny

1. Maximální cena za nucený odtah 
vozidla  dle čl. 1 bodu 1 se stanoví ve výši  
Kč   1 500  (slovy: jedentisícpětsekorun-
českých).

Maximální cena za nedokončený nuce-
ný odtah, tj. případ, kdy se provozovatel 
vozidla dostaví na místo, z něhož je pro-
váděn nucený odtah, v době, kdy vozi-
dlo ještě nebylo vyzdviženo příslušným 
technickým zařízením, tzn. kola vozidla 
se dotýkají vozovky, se  stanoví ve výši  
Kč 500. 

2. Maximální cena za přiložení a odstra-
nění technických prostředků k zabránění 
odjezdu vozidla se stanoví ve výši Kč 300 
(slovy: třistakorunčeských).

3. Maximální cena za služby parkovišť 
v souvislosti s umístěním  odtažených 
vozidel se stanoví ve výši Kč 100 (slovy: 
jednostokorunčeských)  za každý zapo-
čatý den, a to od pátého dne po nuceném 

odtahu vozidla, přičemž den odtahu se 
nezapočítává. 

Čl. 3
Všeobecné podmínky

 
Stanovená maximální cena je závazná 

na území města Prostějova pro všechny,  
kteří plní úkoly dle zvláštních právních 
předpisů 3)  a jimž je umožněno používat 
výše uvedených technických prostředků 
podle zvláštních předpisů 3).

Nucený odtah se provádí na nákla-
dy osoby uvedené ve zvláštním právním 
předpise 4). 

Přiložení a odstranění technických pro-
středků k zabránění odjezdu vozidla  se 
provádí na náklady osoby, která vozidlo 
na místě ponechala.

Čl. 4
Sankce

Na porušení povinností stanovených 
tímto nařízením se vztahují zvláštní před-
pisy 5).

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  
1. 4. 2007.  

1) např. zákon č. 361/2000 Sb.,o provo-
zu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravi-
dla provozu na pozemních komunikacích 
a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích.

2) § 34 zákona č. 128/2000Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění.

3) § 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Poli-
cii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, § 17a zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii ve znění pozdějších před-
pisů.

4) § 19, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů a § 2  zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích.

5) např. §§ 16 a 18 zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách, ve znění pozdějších práv-
ních předpisů.

MĚSTO Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města č. 3/2007,
kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, 

za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění 
odjezdu vozidla a služby parkovišť

V areálu společnosti .A.S.A. TS, která zajišťuje odtahy a uskladnění nesprávně 
zaparkovaných vozidel, je v současné době více než desítka vozů.   Foto: Y. Kadlecová

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově  

Občanské sdružení Pomocná ruka 
uspořádalo v sobotu 12. května už 

deváté zábavné odpoledne pro han-
dicapované děti z Asociace Radost 
a z dětského domova Plumlov. Setkání 
s názvem Cesta tam a zase zpátky se 

tentokrát neslo v duchu Pána prstenů.
„I tento ročník se setkal s velkým 

zájmem. Do tělocvičny Základní školy 
Jana Železného na Sídlišti Svobody, kde 
se akce tradičně koná, dorazilo více než 
šest desítek dětí se svými rodiči. Cílem 
zábavného odpoledne je sdružit postižené 
děti s jejich zdravými vrstevníky,“ vysvět-
lila smysl zábavného odpoledne ředitelka 
pořádající organizace Pomocná ruka Milu-
še Hovorková. „Sama mám handicapova-
ného syna a dobře vím, jak je pro něho 
začlenění do kolektivu důležité,“ dodala. 

V rámci letošní Cesty tam a zase zpátky 
plnily děti na deseti stanovištích nejrůzněj-
ší úkoly, malovaly, házely šipkami, vystři-
hovaly, hrály kuželky apod. Za úspěšně 
absolvované disciplíny dostali účastníci 
žetony, které si v oáze výher měnili za 
výhry. Získat tak mohli třeba knihy, CD, 
kazety, hračky, psací potřeby, ale i cukro-
vinky. „Děti jsou na hry a soutěže přímo 
nažhavené. Po cenách se vždy jen zaprá-
ší,“ pochválila aktivitu účastníků Miluše 
Hovorková. 

„Je dobře, že Pomocná ruka takovéto 
zábavné odpoledne organizuje. Je to jeden 
ze střípků, který handicapovaným dětem 
zpříjemní a obohatí jejich volný čas,“ 
zhodnotil akci místostarosta Bc. Alois 
Mačák.

Handicapované děti cestovaly tam a zase zpátky

Do soutěžního klání se zapojil i místostarosta Bc. Alois Mačák.  Foto: Y. Kadlecová

Kotelna Termín

Hloučela K1 (Slavíčka) 4. 6. - 8. 6.
Anglická  11. 6. - 15. 6.
Okružní 18. 6. - 22. 6.
v. s. Šárka 18. 6. - 22. 6.
Kostelecká 25. 6. - 29. 6.
Hloučela K3 (Zrzavého) 9. 7. - 13. 7.
Tylova 16. 7. - 20. 7.
v. s. Dolní 16. 7. - 20. 7.
Hloučela K2 (Špály) 23. 7. - 25. 7.
Beneše 23. 7. - 27. 7.
Mozartova 30. 7. -  3. 8.
Hloučela K4 (Fanderlíkova) 6. 8. -  7. 8.
Krasice 6. 8. - 10. 8.
Sídliště Svobody 13. 8. - 17. 8.
v. s. Šmeralova 13. 8. - 17. 8.
Finská 9 20. 8. - 22. 8.
Netušilova 3 27. 8. - 29. 8.

Harmonogram odstavení tepelných 
zdrojů Domovní správy Prostějov

v rámci posezónní údržby

Pohár Zdravého města vybojovali v Kolářových sadech 
žáci ze základní školy v ulici Dr. Horáka

Pohár Zdravého města Prostějo-
va vybojovali  žáci 6. A třídy ze ZŠ 
v ulici Dr. Horáka.  Foto: Petra Mejzlíková

Upozornit na šestiletou existenci kraje, 
představit jeho významné osobnosti, přilá-
kat turisty a vyvolat u lidí hrdost a patrio-
tismus. Takové cíle si stanovili organizátoři 
Dne Olomouckého kraje – jedinečné oslavy, 
jejíž první ročník je naplánován na sobotu 2. 
června 2007.

Pro všechny obyvatele regionu i turisty 
je připraven celodenní kulturní a sportov-
ní program na dvou místech v Olomouci 
– na výstavišti Flora a na Horním náměstí 
v centru města, kde oslavy vyvrcholí. Den 
otevřených dveří nabídnou vybraná muzea 
a krajské instituce. Lidé se budou moci na 
oslavy z okolí Olomouce za desetinu ceny 
dopravit autobusovými linkami společnosti 
Connex.

 „Oslava, jejímž cílem je  upozornit na 
důležité změny od vzniku našeho kraje, 
bude výjimečnou událostí v celém regionu,“ 

zhodnotil olomoucký hejtman Ivan Kosatík. 
Upozornil zároveň, že sponzorský výtěžek 
z akce putuje na charitativní účely. Konkrét-
ně do ústavů sociální péče v kraji přinese 
nové počítače a programové vybavení.

Den Olomouckého kraje zahájí už v před-
večer ofi ciálních oslav setkání významných 
rodáků s českými i evropskými poslanci, 
představiteli kraje, starosty a podnikateli. 
Druhý den už bude patřit všem, kteří se chtě-
jí bavit a oslavovat.

V areálu výstaviště Flora bude připraven 
celodenní program pro rodiny s dětmi i svý-
mi zvířecími miláčky, o které bude dobře 
postaráno v občerstvovací stanici. Na pódiu 
vystoupí třeba Michal Nesvadba, slovenská 
skupina Peha, schopnosti v akci předvedou 
záchranáři a objeví se i Bořek Stavitel nebo 
Harry Potter. Svou kuchyni a kulturu budou 
prezentovat zahraniční partnerské regiony 

Olomouckého kraje. Návštěvníkům se se 
svými výrobky představí také významní 
krajští podnikatelé. Pro děti bude celý den 
připravena řada aktivit a soutěží i bezplatné 
představení v kině. Zdarma se otevřou brány 
zoologické zahrady na Svatém Kopečku.

Odpoledne na Horním náměstí potěší pří-
znivce všech hudebních žánrů. Olomoucké 
Shaker B vystřídá Fleret, ten zase štafetu 
předá fi nalistovi Superstar Davidu Spilkovi. 
Po doznění rytmů Rock´n´roll bandu Mar-
cela Woodmana a předání charitativních 
darů hejtmanem slavnostní večer na pódiu 
zakončí skupina Buty se svým hudebním 
Jukeboxem.

Oslavy vzniků kraje v České republice 
vzhledem k jejich krátké existenci nejsou 
obvyklé. Od roku 2005 podobnou akci pořá-
dá Liberecký kraj. O vznik tradice se letos 
pokusí nově i Olomoucký kraj.

Oslavy Dne Olomouckého kraje


