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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.

Na Městský úřad v Prostějově se pro-
střednictvím specializovaných formulářů 
umístěných na webových stránkách města 
obracejí desítky občanů buď s obecnými 
dotazy k činnosti města a úřadu  či s podně-
ty směřujícími k této práci. Lidé si mohou 
vybrat, zda svůj námět adresují k projektu 
Zdravé město, zda zašlou oznámení měst-
ské policii nebo se obrátí na ohlašovnu 
.A.S.A TS Prostějov. Pro obecné dotazy 
a podněty je určen nově koncipovaný for-
mulář „Dotazy a podněty občanů“.

Vzhledem k tomu, že celá řada otázek 
se opakuje a odpovědi by proto mohly 
zajímat i širší veřejnost, rozhodli jsme se 
některé otázky a odpovědi zveřejňovat 
i na městských webových stránkách pod 
odkazem „Odpovědi na nejčastější dotazy 
a podněty“ a také jim čas od času věnovat 
prostor v Radničních listech.

V dnešním vydání proto přinášíme 
několik prvních dotazů a odpovědí, které, 
jak doufáme, budou pro vás přínosem.

Dotaz: Budu se stěhovat do vašeho 
města, kde a jak si mám přehlásit trvalé 
bydliště? 

Odpověď: V případě, že se stěhujete 
do Prostějova (nebo v rámci města měníte 
trvalé bydliště), je třeba veškeré formality 
vyřídit na oddělení registru obyvatel, které 
se nachází ve Školní ulici č. 4, Prostějov. 
Doporučuji vám nejdříve kontaktovat pra-
covníky tohoto registru (např. telefonicky 
nebo e-mailem) a upřesnit si, jaké doklady 
budete k ohlášení trvalého pobytu potřebo-
vat – nájemní smlouva, kupní smlouva na 
nemovitost apod. Oddělení registru oby-
vatel patří ve struktuře úřadu pod odbor 
občanských záležitostí. 

Pokud se stěhujete z jiného města, bude 
předchozímu úřadu zasláno Městským 
úřadem v Prostějově automaticky odhlá-

šení vašeho původního trvalého pobytu. 
Následně si vyřídíte nový průkaz totož-
nosti s vyznačením nového trvalého byd-
liště. 

Dotaz: Stihnu si ještě do letních 
prázdnin vyřídit pas?

Odpověď: Tady je odpověď složitěj-
ší, protože existuje celá řada variant pro 
vydání cestovního dokladu. Věnujme 
se tedy běžnému, tzv. E-pasu. V prvé 
řadě je důležité si uvědomit, že žádost 
o tzv. E-pas musí žadatel podat osobně, 
a to kvůli pořízení fotografi e přímo na 
úřadě. V případě Prostějova se občané 
dostaví na tzv. biometrické pracoviště 
v přízemí radnice na nám. T. G. Masary-
ka.  S sebou si žadatel musí přinést plat-
ný občanský průkaz a fi nanční hotovost 
na uhrazení poplatku. Po zkontrolování 
údajů a pořízení fotografi e uhradí popla-
tek 600 korun. Lhůta pro vydání E-pasu 
je jeden měsíc. 

U dětí ve věku 5 - 18 let musí být 
u podání žádosti přítomen i rodič, který 
svým podpisem dá  souhlas s vydáním 
cestovního dokladu. Poplatek za vydá-
ní E-pasu je u dětí od 5 do 15 let 100 
korun, ovšem, pokud dítě ještě nevlast-
ní žádný platný průkaz totožnosti, je 
třeba nejdříve vyřídit tzv. Osvědčení 
o státním občanství, které vydává kraj-
ský úřad. 

Dále je možné žádat o vydání cestov-
ních dokladů typu „blesk“, které mají pod-
statně kratší dobu platnosti a poplatky za 
jejich vydání jsou vyšší. 

Proto občanům doporučujeme bližší 
konzultaci s pracovníky oddělení ces-
tovních dokladů odboru občanských 
záležitostí Městského úřadu v Prostějově, 
kteří telefonicky nebo e-mailem odpoví na 
dotazy konkrétního žadatele. 

Dotaz:  Kde na městských webových 
stránkách najdu provozní dobu aqua-
parku? 

Odpověď: Aquapark KOUPELKY 
neboli Městské oddechové a sportovní 
centrum v Prostějově - Krasicích provo-
zuje Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
Na městských webových stránkách máme 
v Kalendáři akcí odkaz, který vede na 
stránky Domovní správy a k informacím 
o aquaparku. Zvažujeme, že bychom odkaz 
aquapark „vytáhli“ po dohodě s Domovní 
správou na letní sezónu na titulní stránku 
městského webu, aby lidé požadované 
údaje nalezli co nejrychleji. 

Jen pro úplnost - provozní doba v tomto 
zařízení je od 1. června stanovena od 9 do 
19 hodin. Jednodenní vstupné pro dospě-
lého činí 50 Kč, mládež do 18 let, osoby 
ZTP a důchodci nad 65 let zaplatí 35 Kč, 
děti do 6 let a osoby ZTP/P mají vstup 
volný. Na zmíněných webových stránkách 
najdete také údaje o provozu sportovišť 
v areálu aquaparku.

V této souvislosti bude pro občany jistě 
důležité i sdělení týkající se uzavírky pro-
vozu městských lázní. Z důvodu rekon-
strukce kotelny budou lázně od 1. června 
2007 uzavřeny (bazén, sauna, pára, solári-
um). Předpokládaný termín obnovení pro-
vozu v lázních je začátek školního roku, 
září 2007. 

Toto omezení ovlivní i přípravu plavec-
kého oddílu, který bude v měsíci červnu 
trénovat v době od 18 hodin v plavec-
kých drahách v aquaparku. Areál včetně 
ostatních atrakcí však zůstane i po dobu 
tréninku sportovců v plaveckých drahách 
otevřen veřejnosti. 

 
 Zpracovala Mgr. Jana Gáborová,
 tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 
 Foto: Y. Kadlecová

Dnes na téma: přehlášení trvalého bydliště, 
vyřízení pasu a kdy a za kolik do aquaparku 

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 5. června - blok č. 26 - Vodní, 
Mlýnská, parkoviště Mlýnská, B. Šme-
rala, B. Šmerala parkoviště, Česká, Šli-
kova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, 
Máchova, Riegrova, Brandlova, Kolá-
řovy sady, podél Jungmannovy, prů-
chod Palackého - Vodní, průchod Vodní 
- Žeranovská.

Čtvrtek 7. června - blok č. 25 - Bul-
harská, Horáka část, Manhardova, Wai-
tova, Okružní, J. Olivetského, Raisova, 
B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, 
vnitroblok Bulharská, parkoviště Horá-
ka.

Úterý 12. června - blok č. 24 - Žera-
novská vnitroblok, Krokova, Brněn-

ská obslužná, Družstevní, Mozartova, 
Rumunská, Horáka část, Manhardova část 
(slepá), Brněnská II parkoviště, Brněnská 
vnitroblok, Družstevní vnitroblok, Družs-
tevní parkoviště, Mozartova parkoviště.

Čtvrtek 14. června - blok č. 23 - Tylo-
va, Libušinka, Tetín, Dobrovského od 
Tylovy, Dobrovského parkoviště, Tylova 
u kotelny, Tylova parkoviště, Libušinka 
parkoviště, Dobrovského vnitroblok (za 
obchodem).

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 

7.  BLOK OTÁZEK 
1. Paralingvistika je:
a) doteky, podávání ruky, objetí
b) vokální komunikace – hlas a jeho zabarvení a intonace, tón hlasu
c) celkové působení osobnosti.

2. Image je:
a) pohyby těla, chůze
b) polohy těla, držení rukou, poloha nohou
c) celkové působení osobnosti.

3. Komunikační dovednost:
a) není důležitá pro práci kontaktních profesí
b) je velmi důležitá pro práci kontaktních profesí
c) je možné ji nahradit odborným vzděláním pracovníků.

4. Které tvrzení je správné? 
a) Komunikaci lze využít k dosažení svých cílů.
b) Komunikace je jen prostředek předávání informací.
c) Komunikace je pouze doplněk vzájemných vztahů dvou osob.

5. Při technice „Nabídka kompromisu“ můžete použít větu:
a) jsem rád/a že mi to říkáte….
b) co konkrétně máte na mysli?
c) dohodli jsme se tedy takto….

………………………………………………………………………………………
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. 

Vyhodnocení Jarních dnů zdraví 

V polovině května proběhl v restauraci 
Národního domu již 5. ročník Jarních dnů 
zdraví. Cílem této akce a všech zúčastně-
ných organizací je snaha o cílenou pre-
venci, tedy o to, abychom se nad svým 
životním stylem a zdravotním stavem 
nezamýšleli až tehdy, když přijdou zdra-
votní problémy.  

O tom, že se tato snaha organizáto-
rů neminula účinkem, svědčí mimo jiné  
i to, že zájem o Jarní dny zdraví každým 
rokem stoupá. V letošním roce absolvova-
lo  vyšetření a stanovení cholesterolu, tri-
glyceridů, glukozy, tělesného tuku a tlaku 
krve celkem 204 zájemců, mezi kterými 
převládali senioři.  Ti se kvůli velkému 
zájmu museli smířit s delší dobou čekání. 

Především zaměstnanci různých orga-
nizací a provozů zase vyjádřili lítost nad 
tím, že tuto akci nemohli navštívit. Proto 
uvažujeme o zajištění těchto vyšetření 
například přímo v podnicích, provozech 
či úřadech, popřípadě v rámci některých 
akcích na náměstí T. G. Masaryka (EKO-
jarmark apod.).

Co se týče nabídky zdravé stravy, 
pochvalovali si návštěvníci Jarních dnů 
zdraví jak polední menu BIO (v průměru 
7 jídel denně) a RACIO pokrmy (v průmě-
ru 12 jídel denně), tak také ochutnávky, na 
kterých mohli získat  recepty na nabízené 
pokrmy. 

Také účast na přednáškách v odpo-
ledních hodinách  byla hojná. Zájem 
vzbudila jak  přednáška Mgr. Podhorné 
z Brodku u Konice (fi rma Naděje), kte-
rá nabízí osvědčené bylinné přípravky, 
tak také tradiční masáže a životní styl 
Ajurvéda, se kterými návštěvníky sezná-
mil Alfred Deniel Rajkumar ze Srí Lan-
ky, jehož studio naleznete v areálu Penny 
marketu v Plumlovské ulici. Pro zájemce 
o produkty z kozího mléka byla připrave-
na krátká informativní přednáška spojená 
s ochutnávkou kozích sýrů a dalších pro-
duktů z kozí farmy ROZINKA paní Zelen-
ské z Čelechovic na Hané.

Závěrem bychom rády poděkovaly 
všem, kteří se podíleli na přípravě i vlastní 
realizaci Jarních dnů zdraví. 

MVDr. Zuzana Bartošová, Krajská 
hygienická stanice Olomouckého kraje, 

územní pracoviště Prostějov

Ing. Petra Mejzlíková, 
koordinátorka projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21

Vážený pane starosto, 
rádi bychom Vám jako členové Klu-

bu senior 2000 poděkovali za veřejnou 
fi nanční podporu, kterou město Prostě-
jov naší organizaci poskytlo. Díky této 
podpoře jsme nedávno mohli uskutečnit 

například výlet do Hradce nad Moravicí 
a navštívit tamní státní zámek. Akce, kte-
rá nám umožnila poznat zajímavá a jinak 
obtížně dostupná místa, se zúčastnilo cel-
kem 44 seniorů.  

  Turisté Klubu senior 2000

Poděkování

Turistů z Klubu senior 2000

Touto cestou chci poděkovat za opravdu 
profesionální přístup dvěma policistkám 
městské policie, jejichž jména ani hodnosti 
jsem nezjistil. Byl jsem totiž rozrušen situ-
ací, která pro mne vznikla dne 3. 5. 2007 
kolem 6. hodiny ranní v ulici Vít. Nezvala 
3.  Při pravidelném ranním zaopatření mojí 
nemocné maminky jsem zjistil, že je v bytě 

uzamčena. Po hodině marné snahy o komu-
nikaci s ní a otevření bytu se maminka neo-
zývala. V té době jsem již myslel na nej-
horší. Nakonec vše dobře dopadlo a výjezd 
městské policie a záchranářů byl bohudík 
planý. Znovu se za něj omlouvám a děkuji 
městské policii a záchrannému systému za 
pomoc.                    Pavel P. 

Strážníkům a záchranářům

Vy se ptáte, my odpovídáme

Pokud majitelé vozidel nebudou 
v době čištění respektovat zákazo-
vé značky a svá vozidla nepřeparku-
jí, musejí počítač s jejich odtažením 
a dalšími sankcemi.   Foto: Y. Kadlecová 

Více než pět desítek žáků prvního stupně 
ze 14 škol prostějovského regionu dorazilo 
17. května  na dopravní hřiště na tradiční 
Soutěž mladých cyklistů. „Čtvrtek patřil 
mladší věkové kategorii, tedy dětem od 10 
do 12 let,“ upřesnil vedoucí odboru dopra-
vy Městského úřadu v Prostějově Miroslav 
Nakládal. „V pátek zde změřili síly žáci 
ve věkové kategorii 12 až 14 let,“ doplnil. 
Mladí cyklisté plnili v rámci soutěže čtyři 
disciplíny:

- dodržování pravidel silničního provozu

- jízda dovednosti
- zdravověda
- testy z pravidel silničního provozu.
„Tradičními účastníky této soutěže jsou 

děti z Drahan nebo žáci z prostějovských 
základních škol v ulicích E.Valenty, Dr. 
Horáka a Majakovského. Jde nám o to, aby 
si účastníci této akce osvojili pravidla sil-
ničního provozu a aby poté jako cyklisté na 
silnicích pokud možno vůbec neriskovali. 
Jsou totiž hned po chodcích těmi nejzrani-
telnějšími. Zejména, pokud nemají na hlavě 

přilbu,“ vysvětlil Jiří Procházka z Doprav-
ního inspektorátu Policie České republiky 
Prostějov.

Zásadní roli ve formování chování 
malých cyklistů na silnicích hrají rodiče. 
„Právě ti by měli důsledně dohlédnout, aby 
děti do 18 let nevyjely na kole bez přilby. 
Nejlepší je pochopitelně vlastní příklad, 
takže by bylo velkým přínosem, kdyby hel-
mu používali i dospělí, bez ohledu na to, že 
podle zákona je přilba povinná pouze do 18 
let,“ uzavřel Procházka.  (jg) 

Soutěž mladých cyklistů

Cyklisté jsou po chodcích na silnici nejvíce zranitelní


