
Na Den bez aut 
v sobotu 22. září 
bude jezdit MHD 
zdarma

Strana 2

Hřiště v Belgické ulici 
svítí novotou 

Strana 3

Brzy odstartuje 
hokejová sezona

Strana 5

Prvňáčci ze ZŠ v ulici 
Dr. Horáka šly do 
školy o tři dny dříve

Strana 5

Prostějovské hanácké 
slavnosti v Národním 
domě 

Strana 8

Ročník 7 / číslo 15 5. září 2007 ZDARMARoãník 6 5/2006 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.mestopv.cz

Ani ne polovinu řidičských průka-
zů vydaných do 31. 12. 1993 si zatím 
vyměnili na odboru dopravy řidiči 
z Prostějova. V současné době tak zbývá  
k výměně do konce kalendářního roku 
7 614  řidičských oprávnění. 

„V průměru za  jeden týden vymění-
me zhruba 100 kusů řidičáků vydaných 
v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993. 
Přitom, aby se vše stihlo v termínu, 
potřebovali bychom vyřídit  tak stovku 
žádostí o tyto výměny denně. Naopak, 
další stovky občanů si přicházejí vymě-
ňovat řidičské průkazy, aniž by museli. 
Zdůrazňuji, že v současné době je povin-
nost vyměnit průkazy vydané v období 
od 1. 7. 1964 do 31 .12 . 1993. Průkazy 
vydané po tomto datu si mohou řidi-

či vyměnit až v dalších letech,“ uvedl 
vedoucí oddělení řidičů Ladislav Wachtl 
s tím, že pokud by šly výměny stávají-
cím tempem, vyměnil by odbor dopravy 
do konce roku už jen necelé dvě tisícov-
ky řidičských průkazů. „Když vezmeme 
v úvahu, že  se v závěru roku podstatně  
zvýší počet žádostí o výměnu řidičáků , 
tak zřejmě nebude možno z kapacitních 
důvodů uspokojit všechny žadatele,“ 
upozornil Wachtl.

Pokud tedy nenastane zásadní obrat  
v zájmu o výměnu řidičských průkazů, 
které byly vydány do 31.12.1993, musí 
se občané - řidiči připravit na delší čeka-
cí lhůty.  „Nově zavedený vyvolávací 
systém, který byl pro veřejnost spuštěn 
v pondělí 3. září,  samozřejmě usnadní 

výměnu průkazů klientům objednaným 
přes internet, telefonicky nebo formou 
SMS. Je však třeba si uvědomit, že i tak 
jsme vázáni počtem hodin a počtem dní 
zbývajících do konce roku,“ uzavřel 
Wachtl.   (jg)

Řidiči nechávají výměnu řidičských průkazů 
na poslední chvíli

Musejí se proto připravit na delší čekací lhůty

Dnem 3. září 2007 byl na odboru 
dopravy Městského úřadu v Prostějově 
spuštěn tzv. vyvolávací a objednávkový 
systém. 

„Jeho smyslem je nabídnout lidem 
větší komfort při vyřizování jejich 
záležitostí, jako je evidence vozidel, 
řidičské průkazy, technické činnosti na 
odboru dopravy, a eliminovat dlouhé 
fronty u přepážek,“ uvedl starosta města 
ing. Jan Tesař.

Zájemci se budou moci objednat tře-
mi způsoby. „Jednak přes internet, dále 
telefonicky a také prostřednictvím SMS 
zprávy,“ upřesnil tajemník městského 
úřadu ing. Lubomír Baláš. „Klient se ve 
sjednaný čas dostaví na odbor dopravy, 
kde mu vyvolávací systém vytiskne lís-
tek s číslem přepážky, ke které má jít. 
Bez čekání pak svou záležitost obsta-
rá. Pochopitelně podmínkou je, že kli-
ent musí přijít skutečně na zadaný čas. 
Pokud se zpozdí o více než 10 minut, 
objednávkový systém ho vyřadí a na 
vyřízení bude muset čekat jako který-
koli jiný neobjednaný občan,“ dodal 
Baláš. 

Podrobný postup, jak objednávku 
úspěšně provést, najdou zájemci od 
3. září na městských webových strán-
kách (www.mestopv.cz – Městský úřad 
– Objednávkový a vyvolávací systém), 
dále na vývěskách, v informačním stře-
disku Městského úřadu na nám. T. G. 
Masaryka  a na odboru dopravy, Vraho-
vická. 4a. 

„Lidé, kteří nevyužijí možnosti objed-
nat se předem, přijdou prostě na odbor 
dopravy, kde jim vyvolávací systém 
vytiskne lístek s pořadovým číslem. 
Na displeji si následně přečtou, kdy 
a ke které přepážce přijdou na řadu,“ 
přiblížil tajemník prostějovského měst-
ského úřadu Lubomír Baláš.

 „Objednávkový systém už funguje 
ke spokojenosti lidí i v některých dal-
ších městech. Věříme, že také v Pro-
stějově bude tato služba pro občany 
přínosem,“ uzavřel starosta města Jan 
Tesař.  (jg)

Objednávkový a vyvolávací systém 
na odboru dopravy

Objednávkový a vyvolávací systém 
byl na odboru dopravy spuštěn 
3. září.     Foto: Y. Pudilová 

Na aktuální téma

 Starosta ing. Jan Tesař:

„Smyslem zavedení objednávkového 

a vyvolávacího systému na odboru dopravy je 

nabídnout lidem větší komfort při vyřizování 

jejich záležitostí.“

Objednávkový 
a vyvolávací systém - postup
Objednávka k obsloužení 

(klikněte na nadpis pro vstup do aplikace)

Prostřednictvím tohoto modulu si můžete 
objednat obsluhu na určitý den a hodinu. 
V tuto chvíli se můžete objednat pro tyto 
úkony na odboru dopravy Městského úřa-
du Prostějov, Vrahovická ul. 4a: evidence 
vozidel, technici, řidičské průkazy.

- Nejprve si vyberete požadovanou čin-
nost. Prosíme, zvolte správnou činnost, 
abyste nemuseli zbytečně čekat postupně 
u více okének.

- Poté si vyberete požadovaný den a vybe-
rete si z volných časů.

- Uveďte své jméno a příjmení. Pro-
gram vám přidělí PIN a nabídne informace 
k vytištění a nebo zaslání e-mailem.

- V zadaný čas se dostavíte na budovu 
daného pracoviště k dotykovému terminálu, 
zvolíte možnost „Objednaní klienti” a zadáte 
PIN, který vám byl přidělen při objednávce.

- Dodržíte-li zadaný čas, budete 
obslouženi.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

! Číselný kód PIN musíte zadat nejdříve 
5 minut před přiděleným časem objednání 
a nejpozději 10 minut po přiděleném čase 
objednání. Mimo tento interval (zmeškaný 
třeba jen o jednu vteřinu) program již přiděle-
ný PIN nezná a proto jej nemůže akceptovat. 
V takovém případě si znovu vyzvedněte lís-
tek s požadovanou činností přímo na místě 
a budete obslouženi v pořadí došlých klientů. 

! Pokud víte předem, že se vám nepodaří 
v objednaný den a hodinu dostavit, není třeba 
objednaný termín rušit. Vyvolávací zařízení, 
pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým 
číslem, automaticky zařadí do pořadí další 
osobu. 

! Objednání je možné na 60 dní dopředu. 
V kalendáři při výběru data znamenají hně-
dá políčka volno k výběru, červená políčka 
- tento den již obsazen, šedá políčka - tento 
den se neobsluhuje (sobota, neděle, svátek, 
apod.) a žlutá znamenají, že se jedná o více 
než 60 dní dopředu. Změna posouvání mož-
nosti objednávání nastává každý den během 
několika minut po půlnoci. 

Zjištění stavu obsluhy klientů 
(klikněte na nadpis pro vstup do aplikace) 

Prostřednictvím tohoto modulu zjistíte, kolik

klientů čeká na odbavení u přepážky, k níž si 
jdete pro službu.

Objednávání přes mobil formou SMS  

Objednání formou SMS – zaslá-
ním SMS na číslo 733 144 501 ve tvaru:
OBJ [zkr] [datum] [cas] [jmeno]

* [zkr] - EVO (evidence vozidel), RPR 
(evidence řidičů) nebo TEC (technici)

* [datum] - den, na kdy chce být klient 
objednán; datum musí být zadán ve formátu 
den.mesic.rok nebo den.mesic. např.:1.3.2006 
nebo jen 1.3.

* [cas] - čas, na kdy chce být klient objed-
nán, ve formátu hodina:minuta; např.: 10:00

* [jméno] - jméno klienta - buď jen příjme-
ní nebo jméno a příjmení

Příklad: Pan Jan Novák se chce objednat 
na 1. 9. 2007 v 10 hodin na evidenci vozidel.
SMS napíše ve tvaru: OBJ EVO 1.9. 10:00 
Jan Novak

Tuto nápovědu včetně seznamu dostup-
ných zkratek si můžete nechat poslat na 
mobilní telefon zasláním SMS na výše uve-
dené telefonní číslo ve tvaru: POMOC.
Příklad - SMS napište ve tvaru: POMOC 
a odešlete na tel. číslo 733 144 501.

Seznam zkratek je možno si nechat poslat 
pomocí příkazu: POMOC ZKRATKY.
Příklad - SMS napište ve tvaru: POMOC 
ZKRATKY a odešlete na tel. číslo 733 144 
501.

Pro zjištění volných termínů na vámi zvole-
ný den zaštete SMS na výše uvedené telefon-
ní číslo ve tvaru: TERMIN [zkr] [datum]. 
Příklad: Pan Novák se chce objednat na evi-
denci řidičů dne 1. 9. 2007 a chtěl by vědět 
volné termíny. 

SMS napíše ve tvaru: TERMIN RPR 
1.9. a odešle na tel. číslo 733 144 501.

Objednávání přes telefon 
(z pevné linky nebo mobilního telefonu) 

nebo objednání osobně 

Klient zavolá v provozní době infor-
mačního střediska na telefonní číslo 582 
329 777, kde příslušná pracovnice pro-
vede objednávku prostřednictvím webo-
vého formuláře. Stejný postup je možný 
u klientů, kteří např. nemají přístup na 
internet nebo si s internetem neporadí 
a osobně se dostaví na informační službu.
Provozní doba informačního střediska: 
pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin, 
pátek od 8.00 do 16.00 hodin.

Město Prostějov, DUHA - Kulturní klub 
u hradeb v Prostějově ve spolupráci 

s Folklorním sdružením ČR a Hanáckým 
folklorním sdružením se sídlem v Prostějově 

si vás dovolují pozvat na 

XXV. PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ SLAVNOSTI
konané u příležitosti tradičních prostějovských 
hodů na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově 

a ve Smetanových sadech

ve dnech 
14. - 16. září 2007

Kompletní program 
najdete na straně 9


