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JAK SE CHRÁNIT PŘED COVID-19
SYMPTOMY

VYSOKÉ
TEPLOTY

SUCHÝ,
DRÁŽDIVÝ KAŠEL

OBTÍŽNÉ
DÝCHÁNÍ

OČI NOS ÚSTA

PŘENOS VIRU

PRAVIDELNÉ MYTÍ POUŽÍVEJTE ROUŠKU DRŽTE SE DÁL OD DAVU ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

BOLEST HLAVY ZACPANÝ NOS DUŠNOST

NOSNÍ HLEN SLINY DOTEK

PREVENTIVNÍ OCHRANA

PROSTĚJOV NAKUPUJE ROUŠKY A DALŠÍ NECHÁVÁ ŠÍT
Už v průběhu středy by 
mohla začít výroba roušek 
pro statutární město Pros-
tějov. Primátorovi Františku 
Jurovi se podařil sehnat do-
statečné množství vhodné 
látky a firma DD Sport v Du-
banech nabídla, že je z to-
hoto materiálu začne šít.

Další roušky a respiráto-
ry by město mělo získat od 
Olomouckého kraje. „Do-
dávku očekávám v nejbliž-
ších dnech," říká primátor 
Jura. Ochranné pomůcky 
budou sloužit příslušníkům 
nejexponovanějších profesí.

Během několika dní do-
razí do Prostějova také 50 
tisíc roušek a 2800 respi-
rátorů, které město samo 
koupilo. V tomto případě už 
radnice počítá s možnos-
tí nabídnout je i občanům, 
podrobnosti a přesný me-
chanismus se ještě bude 
upřesňovat.

Ochrana úst a nosu, ať 
už rouškou, nebo čímkoliv 
jiným, je od úterý podmín-
kou pro cestování prostě-
jovskými autobusy MHD. 
Město zároveň vyzvalo ve-
řejným rozhlasem všechny 

občany, aby se důsledně 
chránili. Kdo nemá roušku, 

může použít například šátek 
nebo šálu.

VÝZVA OBČANŮM
Magistrát města Prostě-
jova žádá v této tíživé si-
tuaci způsobené nákazou 
koronavirem občany (dob-
rovolníky) o výpomoc při 
zajištění výroby roušek.

Magistrát za tímto úče-
lem umístil před budovu 
Školní 4 (naproti kina Me-
tra) dvě nádoby. Do jedné 
z nich je možné vkládat ma-
teriál pro výrobu roušek – 
bavlněné látky, tkalouny, 
nitě, krejčovskou gumu aj. 
Do druhé nádoby je možné 
vkládat ušité roušky.

Dobrovolníci, kteří šijí 
roušky, si mohou z nádoby 
na materiál vyzvednout věci 
potřebné k výrobě roušek. 
Ušité roušky je pak možné 
vkládat do druhé nádoby. 
Magistrát zajistí sterilizaci 
vyrobených roušek a jejich 
předání potřebným.

Společně to zvládneme, dě-
kujeme za pomoc.

MMPv

BEZ ROUŠEK NEVYCHÁZEJTE Z DOMU

Od půlnoci ze středy 18. března 
na čtvrtek 19. března platí zákaz 

vycházení lidí bez pokrývky 
nosu a úst. Vydala jej vláda.

Zároveň v prodejnách potravin, 
drogeriích a lékárnách mezi 

10. a 12. hod. smějí nakupovat 
pouze lidé nad 65 let.

PRIMÁTOR JURA: NIKOHO 
NENECHÁME BEZ POMOCI
Aktuální epidemie koro-
naviru naplno zaměstnala 
prostějovského primátora 
Františka Juru. Má na sta-
rosti komunikaci s krajem, 
koordinaci práce krizové-
ho štábu, pomoc starostům 
okolních obcí. A do toho ješ-
tě řízení samotného města. 
Zkraje tohoto týdne jsme 
mu položili několik otázek.

Pane primátore, co je podle 
vás v současné době klíčo-
vé pro zvládnutí epidemie?
Určitě maximálně omezit 
kontakt lidí mezi sebou. 
Ukazuje se to jako nejúčin-
nější opatření. Když vydrží-
me pár dní doma, virus se 
nebude moci příliš rychle ší-
řit. Z tohoto poznání samo-
zřejmě vycházejí opatření 
státu, Olomouckého kraje 
i statutárního města Pro-
stějova. Sportoviště a kul-
turní stánky jsou zavřené, 
shromažďování lidí je ome-
zeno. Naše radnice je také 
zavřená a většina zaměst-
nanců je doma. V budovách 
magistrátu zůstávají jen ko-
legové, kteří jsou zapojeni 
do pomoci potřebným, pří-
padně pracovníci, kteří jsou 
vázáni nějakými důležitými 
lhůtami.
Proč byly tak dlouho stále 
v provozu mateřské školy?
Školky jsme původně ne-
zavřeli z jediného důvodu, 
kterým je akceschopnost 
zdravotníků, bezpečnost-
ních složek a složek inte-
grovaného záchranného 
systému. Zároveň jsem opa-
kovaně vyzval ostatní rodi-
če, aby pokud možno svoje 
děti do mateřských škol ne-
dávali. Nicméně počet dětí 
tento týden natolik poklesl, 
že ztratilo smysl je nadá-
le provozovat. Sáhli jsme 
k otevření jedné mateřské 
školy Jana Železného, a to 
právě pro děti rodičů, které 
jsem vyjmenoval dříve. Na-

bízíme také péči o žáky na 
1. stupni základních škol ur-
čenou právě pro děti rodičů 
z těchto oborů. Ukládá nám 
to přímo usnesení vlády. 
Organizaci má na starosti 
naše Sportcentrum DDM ve 
spolupráci s radou města. 
Uměl bych si představit, že 
k nim přidáme například 
děti prodavaček z obchodů, 
které jsou nyní pod enorm-
ním tlakem, rozhodnutí vlá-
dy nám to ale neumožňuje.

Nouzový stav a s ním spo-
jená omezení jsou velkou 
zátěží pro podnikatele. Po-
můžete také jim?
Samozřejmě s nimi počítá-
me. Významným firmám ve 
městě odešel zkraje týdne 
můj dopis nabízející jim po-
moc, pokud budou cokoliv 
potřebovat. Podnikatelům 
a živnostníkům, kteří působí 
v prostorách pronajatých 
od města, jsme připraveni 
odpustit nájemné. S dalšími 
chceme jednat a řešit kon-
krétní problémy případ od 
případu. Nebude to jedno-
duché, bude s tím spojena 
složitá agenda, ale já a se 
mnou i celá rada města se 
k tomu stavíme čelem. Vě-
řím, že společně se státními 
programy pomoci podni-
katelům a úlevami posky-
tovanými velkými hráči na 
energetickém a telekomuni-
kačním trhu se podaří větši-
nu firem zachránit.

Tento týden město rozje-
lo také pomoc seniorům. 
Spoléháte se v této věci na 
dobrovolníky?
S dobrovolníky počítáme, 
ale v první linii je náš sociální 
odbor společně s Charitou 
a Pečovatelskou službou. 
Pokud vyčerpáme jejich 
kapacity, povoláme dobro-
volníky. Pomáháme nejen 
seniorům, ale také osobám 
se zdravotním postižením, 

vozíčkářům a vážně nemoc-
ným lidem. Nikdo v Prostě-
jově nesmí zůstat bez po-
moci, pokud o ni požádá. 
A k tomu, aby se nestyděli si 
o pomoc říct, tímto všechny 
lidi v nouzi vyzývám. Jsme 
tady pro ně, jsou tady pro 
ně sociální služby a pomá-
hat jim chtějí i jejich souse-
dé a další obyvatelé města.

Bude mít epidemie korona-
viru a s ní spojená opatření 
dopad na letošní investice 
ve městě?
Vyčíslovat náklady je samo-
zřejmě předčasné. V těchto 
dnech nakupujeme napří-
klad roušky a respirátory, ale 
také desinfekci. Na někte-
rých odděleních magistrátu 
zřejmě uděláme i technická 
opatření, abychom ochránili 
občany i naše zaměstnance. 
Všechno to bude něco stát. 
Nicméně příprava investič-

ních akcí pokračuje. Tam, 
kde běží nějaké lhůty pro 
stavební řízení nebo pro do-
tace, kolegové z magistrátu 
i nadále pracují, abychom se 
nedostali do časové tísně.

Na závěr chci poděkovat 
každému, kdo se v tíživé si-
tuaci zapojil do práce a po-
moci druhým. Mám na mysli 
jak naše zdravotníky, pra-
covníky složek integrované-
ho záchranného systému, 
pracovníky v sociální ob-
lasti, všechny dobrovolníky, 
zaměstnance města včetně 
městské policie. Uvědomuji 
si, pod jakým tlakem je per-
sonál našich obchodů, řidiči 
městské hromadné dopra-
vy a příslušníci dalších pro-
fesí. Děkuji každému, kdo 
zašel k sousedům a zeptal 
se, jestli něco nepotřebují. 
Za každou pomoc městu 
a jeho obyvatelům jsem 
velmi vděčný.

MĚSTO PROSTĚJOV 
REGISTRUJE DOBROVOLNÍKY

Prostřednictvím elektronického 
formuláře začíná registrace 

dobrovolníků, kteří jsou 
ochotni pomoci, bude-

li to potřeba. Registrovat 
se můžete na webových 

stránkách města Prostějova 
WWW.PROSTEJOV.EU 

-jg-
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INFORMACE ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU - PŘERUŠENÍ 
PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI
Zásadní informací pro pod-
nikatele je to, že podnikatel 
není povinen živnostenské-
mu úřadu oznamovat, že 
hodlá přerušit provozování 
živnosti.

Tuto povinnost v případě, že 
hodlá přerušit provozová-
ní živnosti, má OSVČ vůči 
Okresní správě sociálního 
zabezpečení a jeho zdra-
votní pojišťovně (viz odka-
zy na www.cssz.cz, portály 
jednotlivých zdravotních 
pojišťoven, případně pro 
úřad práce www.mpsv.cz).

Pokud podnikatel trvá na 
tom, že oznámí přerušení 
provozování živnosti rovněž 
na živnostenském úřadě, in-
formujeme o tom, že přeru-
šení provozování živnosti je 
možné učinit bez nutnosti 
osobní návštěvy úřadu, a to 
následujícími způsoby.

Podání lze zaslat do datové 
schránky statutárního měs-
ta Prostějova (ID: mrtbrkb), 
poštovní přepravou nebo 

e-mailem se zaručeným 
elektronickým podpisem. Po 
dobu mimořádných opatření 
schválených vládou (proza-
tím do 24. 3. 2020 do 6:00) 
bude ze strany obecního živ-
nostenského úřadu v Prostě-
jově akceptováno i zaslání 
oznámení o přerušení provo-
zování živnosti e-mailem bez 
zaručeného elektronického 
podpisu. Podání je možné 
zaslat na adresu posta@
prostejov.eu.

V podání o přerušení pro-
vozování živnosti na živnos-
tenský úřad je třeba uvést

• osobní údaje (jméno, pří-
jmení, bydliště, datum na-
rození)

• identifikační číslo osoby 
(IČO)

• dobu přerušení u všech živ-
ností (např. od 16. 3. 2020 
do 30. 6. 2020), přerušení 
nelze učinit zpětně

• kontaktní telefon

• aktuální číslo občanského 
průkazu.

Společně s tímto podáním 
na OŽÚ může podnikatel 
v rámci tohoto podání učinit 
i oznámit ukončení samo-
statné výdělečné činnosti 
vůči správě sociálního za-
bezpečení a své zdravotní 
pojišťovně. V textu musí 
být tato informace zřetel-
ně uvedena, spolu s názvem 
příslušné zdravotní pojiš-
ťovny.

Oznámení přerušení pro-
vozování živnosti je možné 
učinit prostřednictvím for-
muláře, který si lze stáhnout 
ze stránek Ministerstva prů-
myslu a obchodu pod tímto 
odkazem:
h t t p s : / / w w w. m p o. c z /
assets/cz/podnikani/ziv-
nostenske-podnikani/crm-
-jednotny-registracni-for-
mular/2019/9/ZL.pdf

Změnový list je možné zís-
kat po provozní dobu úřadu 
i v papírové podobě před 
budovou magistrátu na ul. 
Školní a vyplněný jej vhodit 
do schránky na dokumen-

ty, která je nově umístěna 
před radnicí. Vzor vyplnění 
je k dispozici.

Dobu přerušení provozová-
ní živnosti lze následně dle 
aktuálních potřeb zkrátit 
nebo před jejím uplynutím 
i opakovaně prodloužit.

Úkony nepodléhají žádnému 
správnímu poplatku.

Zároveň sdělujeme, že do-
časné uzavření provozovny 
není třeba živnostenskému 
úřadu oznamovat, pouze je 
třeba provozovnu viditelně 
a zvenčí označit oznáme-
ním o uzavření (např. Pro-
vozovna z důvodu nařízené 
obecné karantény uzavřena 
od 16. 3. 2020).

Další informace v proble-
matice živnostenské správy 
lze získat na Obecním živ-
nostenském úřadě Magist-
rátu města Prostějova: tel. 
č.: 582 329 506, 582 329 507, 
582 329 508, 582 329 509.

OŽÚ-

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOLEK
Statutární město Prostě-
jov jako zřizovatel mateř-
ských škol v Prostějově 
rozhodl o uzavření městem 
Prostějovem zřízených ma-
teřských škol s platností 
od 18. 3. 2020 do odvolání 
z důvodu zamezení šíření 
koronavirové infekce.

Opatření se týká MŠ Par-
tyzánská (Partyzánská, 
A. Krále, Hanačka, Květná), 
MŠ Šárka (Šárka, Dvořáko-
va, Libušinka, Žešov), MŠ 
Moravská (Moravská, Raiso-
va), MŠ Rumunská (Rumun-
ská, Mozartova), MŠ Sme-

tanova, ZŠ a MŠ Palackého 
(Čechovice, Mánesova), ZŠ 
a MŠ Melantrichova (Fan-
derlíkova), ZŠ a MŠ Kolláro-
va (Husovo nám.) a ZŠ a MŠ 
J. Železného.

Pro zákonné zástupce, kteří 
jsou zaměstnanci bezpeč-
nostních sborů, obecní po-
licie, poskytovatelů zdra-
votních služeb a orgánů 
ochrany veřejného zdra-
ví, příslušníci ozbrojených 
sil a dále zaměstnanci ur-
čené školy nebo školského 
zařízení bude v provozu pro 
děti předškolního věku (od 

3 do 7 roků věku) Základ-
ní škola a mateřská škola 
Jana Železného v Prostě-
jově, pro děti s povinnou 
školní docházkou do 10 let 

potom Sportcentrum dům 
dětí a mládeže v Prostějově.

-ošks-

DOČASNÉ UZAVŘENÍ 
PROSTĚJOVSKÝCH JESLÍ
P o č í n a j e  č t v r t k e m 
19. 3. 2020 do odvolání bu-
dou v Prostějově uzavřeny 
také jesle. Dle aktuálních 
informací jsou v jeslích pří-

tomny pouze 4 děti, rodiče 
potvrdili, že jsou schopni za-
jistit si na další dny hlídání.

-jg-

MĚSTO SITUACI ZVLÁDÁ A ZVLÁDNE
Jaká je situace v jednotli-
vých resortech spravova-
ných náměstky primátora? 
Zeptali jsme se jich a přiná-
šíme odpovědi. 

SENIOŘI JSOU 
NEJOHROŽENĚJŠÍ 
SKUPINOU

Jsme si vědomi, 
že právě senioři 
jsou z hlediska 
epidemie koro-

naviru tou nej-
ohroženější skupi-

nou obyvatel. Chtěla bych 
proto zdůraznit několik věcí. 
Jednak aby senioři nad 65 
let využívali prodejní doby v 
potravinách, a to od 10:00 
do 12:00, kdy do obchodů s 
potravinami nesmějí vstu-
povat jiné věkové kategorie. 
Dále, pokud potřebují, aby 
zavolali na naše dvě telefo-
nické linky - 605 162 963 a 
605 236 431 – kde jim pra-
covnice sociálního odboru 
poradí, případně zajistí ná-
kup a donášku potravin až 
domů. Nákup a donáška je 
v současné době zajištěna 
prostřednictvím pracovníků 
Charity a pečovatelské služ-
by a v případě většího počtu 
zájemců máme připraveny 
i dobrovolníky. A další věc, 
byť ta už vychází z nařízení 
vlády: skutečně nevycházej-
te na veřejné prostranství 
bez roušky či jiného ochran-
ného prostředku, kterým si 
zakryjete ústa a nos. Napří-
klad stačí šátek nebo šál, 
kterým si zakryjete ústa a 
nos. Samotné město Prostě-
jov nakoupí 50 tisíc roušek, 
které budeme postupně dis-
tribuovat, dále pro nás rouš-
ky šije firma v Dubanech a 
dokonce se nám hlásí i dob-
rovolníci, kteří roušky šijí.

První roušky už pro nás 
ušili pedagogové Střední 
škola designu a módy, za 
což jim. Tyto roušky jsou již 
rozděleny, a to pro měst-
skou policii, odbor sociál-

ních věcí, pracovníky krizo-
vé mateřské školy a další 
nezbytná místa.

Apeluji na zodpovědnost 
a odpovědnost každého 
jednotlivce i nás všech spo-
lečně, abychom tuto nepří-
jemnou situaci překonali.

Alena Rašková, 
náměstkyně primátora

SVOZ ODPADU PROBÍHÁ 
DLE HARMONOGRAMU, 
SBĚRNÉ DVORY JSOU 

ZAVŘENY
Přestože řada 

institucí fungu-
je nyní v ome-
zeném režimu, 

svoz odpadu 
probíhá dle har-

monogramu. Stejně tak od-
voz biologického odpadu a 
tříděného odpadu. Naopak 
oba sběrné dvory, tedy v 
ulici Průmyslová i Anenská 
jsou v těchto dnech zavře-
ny. Co se týče mobilního 
sběru, jarního úklidu města 
a blokového čištění, které 
má začít v měsíci dubnu, 
tak s tímto zatím počítáme 
beze změny. Samozřejmě, 
pokud by došlo k jakýmkoli 
posunům termínů, budeme 
bezodkladně informovat 
prostřednictvím webových 
stránek města, facebooku 
a rozešleme informace hro-
madnou korespondencí.

Osobně věřím, že se poda-
ří tuto složitou situaci zvlád-
nout a vrátit se postupně do 
běžného režimu. Dovolil bych 
si apelovat na občany, aby 
respektovali všechna přijatá 
opatření a zbytečně neris-
kovali své zdraví ani zdraví 
svých blízkých a obecně 
všech spoluobčanů.

Jiří Pospíšil, 
náměstek primátora

DRŽME 
POHROMADĚ
Kvůli mimořád-
né situaci toho 

odpadá v ob-

lasti, kterou mám na sta-
rost, opravdu hodně: plesy, 
taneční pro seniory, vítání 
občánků, koncerty. S ná-
stupem jara se mělo rozjet 
mnoho tradičních i nových 
kulturních akcí, jako napří-
klad folklorní akce Vynáše-
ní smrtky. Některé z těchto 
akcí musíme bohužel zrušit 
bez náhrady, u jiných se 
později pokusíme najít nové 
termíny, až dnešní krizi pře-
konáme. Zavřeli jsme také 
Duhu, kino Metro, Městské 
divadlo, Mětskou knihovnu 
i Národní dům.

Nepochybuji ovšem, že 
všechna tato omezení jsou 
krokem správným směrem, 
protože teď není čas na fa-
lešné hrdinství. Preventiv-
ní opatření jsou důležitá a 
mají na zřeteli zdraví nás 
všech.

Doufám, že celou situací 
projdeme co možná nejlé-
pe. Řiďme se všemi nařízení-
mi a doporučeními. Podpo-
rujme zdravotníky, policisty, 
zaměstnance obchodů a 
všechny další, kteří jsou v 
první linii boje s coronavi-
rem. Přeji nám všem hlavně 
zdraví a držme pohromadě, 
i když to teď nejde fyzicky! 

Milada Sokolová, 
náměstkyně primátora

DĚKUJI VŠEM PEDAGOGŮM
Po uzavření ma-

teřských a zá-
kladních škol 
učitelé ZŠ za-

jišťují výuku-sa-
mostudium žáků 

formou mailové komunika-
ce, vytvořením skupin na 
FB, pomocí Massengeru, 
Whats Appu, prostřednic-
tvím informačního systému 
Bakaláři, vyvěšením složek  
pro jednotlivé předměty na 
webových stránkách školy 
apod. Výuka směřuje přede-
vším k hlavním předmětům, 
ředitelé a učitelé se snaží 
korigovat rozumné množství 

úkolů a vyvarovat se toho, 
aby rodiče nemuseli pro-
bírat s dětmi novou látku. 
Podle sdělení ředitelů škol 
je spolupráce s rodiči velmi 
kvalitní.

Pro ředitele škol a učitele 
je práce se žáky „na dálku“ 
velmi náročná. 

Je třeba jim poděkovat. 
Je to pro ně i velká výzva. 
V těchto dnech jsou i oni 
těmi velmi důležitými a po-
třebnými činiteli, na které se 
spoléháme.

Chci vyzdvihnou i přístup 
ředitele a pracovníků Sport-
centra, kteří sami už minulý 
týden nabídli nezištnou po-
moc při zajištění péče o děti. 

Stejně tak řediteli a za-
městnancům MŠ na Jana 
Železného, kteří mají na 
starosti péči o děti těch, 
jejich rodiče jsou v „první 
linii“ boje proti koronaviru.

Jan Krchňavý,  
náměstek primátora

NA VĚTŠINĚ INVESTIČNÍCH 
AKCÍ DÁL PRACUJEME

Většina  zaměst-
nanců odboru 
rozvoje a in-
vestic a od-
boru územního 

plánování a pa-
mátkové péče má mož-
nost home office. Lidé na 
pracovištích v nezbytném 
minimálním počtu zajišťují 
chod útvarů, zpracování da-
tových schránek a spisové 
služby. Investiční akce, které 
jsou v realizaci, jsou nepře-
rušeny,  jedinou výjimkou je 
zastavení páce jednoho ze 
dvou hlavních zhotovitelů 
Severního obchvatu a to ze 
strany společnosti Eurovia.   
Osobně chci všem obča-
nům Prostějova poděkovat 
za jejich odpovědný a ukáz-
něný přístup k vážné situaci 
s Coronavirem.

Jiří Rozehnal,  
náměstek primátora
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NA CO SE OBČANÉ NA MĚSTSKÝCH INFORMAČNÍCH 
LINKÁCH NEJČASTĚJI DOTAZUJÍ?

1. Kde se dají sehnat roušky?

Ve středu 18. března 2020 
začala výroba roušek pro 
město Prostějov. Podařilo se 
zajistit dostatečné množ-
ství vhodné tkaniny a firma 
v Dubanech nabídla ušití 
roušek. V nejbližších dnech 
dále očekáváme dodávku 
roušek a respirátorů od Olo-
mouckého kraje. V týdnu od 
23. 3. 2020 dorazí do města 
50 tisíc roušek, které město 
samo zakoupilo. O podrob-
nostech distribuce budeme 
informovat prostřednictvím 
webových stránek, sociál-
ních sítí i městského roz-
hlasu. Než budou všichni 
občané vybaveni rouškami, 
je třeba využívat jakouko-
li vhodnou (nejlépe bavl-
něnou) tkaninu k ochraně 
úst a nosu. Po veřejném 
prostranství je pohyb bez 
roušek či jiné vhodné látky 
chránící ústa a nos zakázán.

2. Nerozuměl jsem hlášení 
městského rozhlasu, kde 
zjistím, co se hlásilo?

Pokud chcete dostávat 
všechna důležitá sdělení 
od města Prostějova, tedy 
i hlášení městského rozhla-
su, elektronickou poštou, 
můžete se prostřednictvím 
webových stránek města 
přihlásit k bezplatnému od-
běru hromadné korespon-
dence. Odkaz k registraci 
naleznete v sekci OBČAN.

3. Jak si teď mohu vyřídit 
občanský průkaz nebo ces-
tovní doklad?

V době uzavření magistrátu 
pro veřejnost oddělení re-
gistru obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokla-
dů vyřizuje pouze neodklad-
né záležitosti, např. ztrátu 

a odcizení občanského prů-
kazu, pokud občan nemá 
jiný doklad (pas). Vyřízení 
cestovního dokladu nepa-
tří k záležitostem, které by 
nešly odložit na dobu, až se 
úřad otevře pro veřejnost.

4. Kde si mohu nechat ověřit 
dokumenty?

Ověření listin a výpisy z rejs-
tříků trestů provádí kon-
taktní místo veřejné sprá-
vy Czech point na každém 
otevřeném pracovišti České 
pošty s. p., když je uzavře-
no pracoviště Czech pointu 
Magistrátu města Prostějo-
va. Ověřování listin a pod-
pisů provádí i v notářských 
kancelářích.

5. Je otevřena Správa měst-
ského hřbitova? Chci tam 
uhradit fakturu za proná-
jem hrobu.

Aktuálně má Správa měst-
ského hřbitova zavřeno, lze 
komunikovat písemně.

6. Kdo mi poradí, zda mohu 
mít otevřenu prodejnu?

Můžete využít informační 
linku Ministerstva průmys-
lu a obchodu 224 854 444. 
Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu má ze svých webo-
vých stránek také zřízen 
odkaz na odpovědi na nej-
častější dotazy živnostníků 
a podnikatelů, které se tý-
kají právě jich https://www.
mpo.cz/

7. Kdo mi podá nejvíce kom-
plexních informací o koro-
naviru?

Byla zřízena specializovaná 
stránka Ministerstva zdra-
votnictví https://koronavi-
rus.mzcr.cz/ a také specia- 

lizovaná telefonická linka ke 
koronaviru - 1212.

8. Funguje městská hromad-
ná doprava?

Ano, MHD v Prostějově jezdí 
zdarma. Je však zakázáno 
vstupovat bez roušky či ji-
ného vhodného prostředku 
ochraňující ústa a nos (na-
příklad pokud nemáte rouš-
ku, použijte šátek či šálu). 
Dále se nevstupuje předními 
dveřmi.

9. Jsou otevřeny sběrné 
dvory v Prostějově?

Ne, sběrné dvory jsou v Pros-
tějově do odvolání uzavřeny.

10. Jsou potraviny, hygie-
nické zboží a léky dodávány 
osamělým seniorům a po-
stiženým občanům zdarma?

Ne, nejsou dodávány zdar-
ma. Poskytovateli služby, 
který nákup zboží provede, 
je třeba dodané zboží za-
platit.

11. Mohu nákup platit hoto-
vě nebo platební kartou?

Platba zboží probíhá v sou-
časné době pouze v hoto-
vosti. Poskytovatelé zajiš-
ťující nákup potravin a léků 
nejsou technicky vybaveni 
na přijímání bezhotovost-
ních plateb. Je vhodné si 
z bankomatu vybrat dosta-
tek peněz, aby bylo možné 
zboží při jeho doručení za-
platit.

12. Je bezpečné vybírat pe-
níze v bankomatu?

K dosažení co nejvyšší bez-
pečnosti při výběru peněz 
z bankomatu je vhodnější 
volit bankomaty, ke kterým 

je otevřený přístup z venku, 
nikoliv bankomaty uvnitř bu-
dov. Dále se chránit rouškou 
(příp. šálou, šátkem) a ru-
kavicemi. Důsledně dodržo-
vat zásady hygieny, zejmé-
na umývání rukou. Rovněž je 
potřeba zvážit výši vybrané 
hotovosti, aby nebylo nutné 
často vycházet z domova 
za účelem výběru peněz 
z bankomatu.

13. Platím nějaký poplatek 
za donášku potravin a léků 
pečovatelskou službou 
nebo jiným dodavatelem 
přímo do domu?

Ano, je to služba za popla-
tek. Poplatek se pohybuje 
cca mezi 90–110 Kč (110 Kč 
za velký nákup) za jednu 
donášku. Je tedy vhodné si 
potraviny objednat na více 
dnů.

14. Dá se teď vyřídit řidič-
ský průkaz nebo přepis vo-
zidla?

Aktuálně toto není možné, 
magistrát je uzavřen.

15. Kde se dozvím aktuální 
informace o vývoji situace 
v Prostějově?

Nejvhodnější je v tuto chví-
li sledovat webové stránky 
města www.prostejov.eu, 
facebookový profil měs-
ta https://www.facebook.
com/statutarni.mesto.pro-
stejov/, dále Prostějovský 
informační kanál http://
www.zzip.cz/?loadsec=pv 
a městský videoportál htt-
ps://www.pvtv.cz/. Dále 
doporučujeme zaregistro-
vat se přes webové stránky 
města k bezplatnému od-
běru hromadné korespon-
dence.

MHD V PROSTĚJOVĚ

Městská hromadná doprava 
ve městě je občanům k dis-
pozici v těchto dnech zdar-
ma. Je však třeba počítat 
s tím, že je zakázáno vstu-
povat bez roušky či jakékoli 
jiné ochrany úst a nosu do 
všech vozidel městské hro-
madné dopravy v Prostějo-
vě. Zároveň se nenastupuje 
předními dveřmi u řidiče. 
Děkujeme za pochopení.

VIRUS ČÁSTEČNĚ OVLIVNÍ 
PROVOZ PŘÍMĚSTSKÝCH 
AUTOBUSOVÝCH LINEK

Provozovatel městské a pří-
městské dopravy FTL Pro-
stějovzahájil prázdninový 
provoz na příměstských lin-
kách v době od 13. března 
do 3. dubna 2020.

Situaci v MHD projednal 
ředitel Jiří Hloch s náměst-
kyní primátora pro dopravu 
Alenou Raškovou a bylo roz-

hodnuto, že se pojede v do-
savadním systému MHD bez 
omezení.

Dopravce provádí des-
infekci městských autobu-
sů přístrojem „Ozónovač“ 
a další mechanické čištění 
protivirovými prostředky in-
teriérů autobusů.

DO LITOVLE, UNIČOVA 
A ČERVENKY NEJEZDÍ VLAKY

Vše na základě rozhodnutí 
Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje je od 
dnešních 3:00 hod. do od-
volání ukončena železniční 
dopravní obslužnost obcí 
Litovel, Červenka a Uničov.

Ve stanicích a zastáv-
kách Litovel předměstí, Lito-
vel město, Litovel, Červenka 
zastávka, Červenka, Uničov 
a Uničov zastávka nebude 
umožněn nástup a výstup 
cestujících. Vlaky budou dál 
jezdit na svých původních 
trasách a časových polohách 
z důvodu zajištění dopravní 

obslužnosti ostatních obcí 
na jejich trase. Podrobnosti 
najdou cestující na webu ČD 
/ Omezení provozu / Neplá-
nované mimořádnosti.

Opatření se týká stanic 
a zastávek na těchto tra-
tích:

• Trať č. 270 Šumperk - Přerov

• Trať č. 290 Olomouc hl. n. 
- Šumperk

• Trať č. 307 Červenka - Pro-
stějov hl. n.

Zdroj: České dráhy, a.s., Ge-
nerální ředitelství

SPOLEČNOST MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, A.S., ZŘÍDILA KRIZOVÝ ŠTÁB

Zasedá denně on-line a inten-
zivně pracuje na řešení aktuál- 
ní situace s koronavirovou 
infekcí napříč společností

V pondělí 16. března se 
poprvé sešli zástupci krizo-
vého štábu Moravské vo-
dárenské, a.s., za účelem 
řízení provozu vodohospo-
dářské sítě, kterou MOVO 
spravuje. Hlavní prioritou je 
zajištění výroby a distribu-
ce pitné vody spotřebitelům 
a odkanalizování a čiště-

ní odpadních vod. Ostatní 
činnosti jsou postupně re-
dukovány. Zastaveno je na-
příklad preventivní čištění 
kanalizace, výměny vodo-
měrů či jejich odečty. Poza-
staveny byly i rozbory vzorků 
vody ze soukromých studní 
a omezeny realizace vo-
dovodních a kanalizačních 
přípojek. Z důvodů ochrany 
zaměstnanců i zákazníků 
již byla také dočasně uza-
vřena všechna zákaznická 

centra pro osobní kontakt 
a před budovy společnosti 
byly umístěny schránky na 
dokumenty k vyřízení, kte-
ré jsou našimi zaměstnanci 
pravidelně vybírány.

Další prioritou je maxi-
mální ochrana všech našich 
zaměstnanců. Během minu-
lých dvou týdnů byla posí-
lena dezinfekční opatření 
na pracovištích. Jednotliví 
pracovníci vodáren jsou zá-
sobováni ochrannými po-

můckami a dezinfekčními 
přípravky dle schváleného 
klíče krizovým štábem. Kri-
zový štáb vodáren také za-
kázal vstup do objektů vo-
dáren cizím osobám a zrušil 
organizování hromadných 
akcí, jakými jsou například 
porady, školení nebo exkur-
ze. Ruší se tak i veškeré akce 
naplánované v souvislosti 
s Mezinárodním dnem vody.

-MOVO-

PODÁNÍ MŮŽETE DÁVAT 
DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY

Umístěna je u hlavního vstu-
pu do radnice.

Podání, která vyžadují uve-
dení data a času doručení 
(například nabídky do ve-
řejných zakázek) bude po 
zazvonění u dveří u vstupu 
do radnice přebírat pracov-
ník ostrahy, který je donese 
na podatelnu a ta provede 
příslušné označení a zaevi-
dování. Neodkladná podá-
ní tak budou zpracována 

i v době, kdy je magistrát 
uzavřen veřejnosti.
Ostatní podání mohou lidé 
vhazovat do určené schrán-
ky u vchodu radnice. Ta 
bude vybírána a podání 
postupně zpracováno.

Doufáme, že toto opat-
ření zajistí klientům mož-
nost podání učinit a sou-
časně nebudeme zbytečně 
zvyšovat riziko v podobě 
osobních kontaktů.

-osz-



LINKY POMOCI
Město zřídilo dvě telefonní linky pro seniory, osoby s postižením a vážně nemocné občany, 
kteří potřebují pomoc například s nakupováním. „To je pro nás nyní velmi důležité. Nikdo 
nesmí zůstat sám bez pomoci, každému jsme připraveni podat pomocnou ruku,“ uvedl 
primátor František Jura.

Linky mají čísla 605 162 963
a

605 236 431
Jsou v provozu každý den včetně víkendů od 8 do 20 hodin. Jejich obsluha bude předávat 
požadavky Pečovatelské službě a Charitě, které zájemcům zajistí vše potřebné. Pokud 
by kapacity těchto dvou organizací nestačily, má město v zásobě dobrovolníky, kteří se 
mu sami hlásí.

Informace o linkách nyní poputují formou letáčku k lidem, kteří je mohou využít.

Další dvě telefonní čísla jsou už od pondělního odpoledne k dispozici ostatním obyvate-
lům Prostějova.

Na číslech

605 162 973
a

605 343 516
je možné získat všeobecné informace o koronaviru, o aktuálních opatřeních státu, kraje 
i města i o pravidlech, která je třeba dodržovat. Zaměstnanci magistrátu na nich budou 
buď přímo odpovídat, nebo směřovat tazatele na relevantní zdroje informací. Také tyto 
linky budou v provozu denně včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hodin až do odvolání.

LINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE

585 719 719
(denně od 9:00 do 19:00)
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