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Více pravomocí pro městské strážníky

Anketa Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane!
Máte možnost vyslovit své názory na budoucí tvář města

„Chtûli bychom znát vnímání sou-

ãasného stavu mûsta obãany Pfiero-

va, jejich celkovou spokojenost s fie-

‰ením dopravní situace, bydlením,

prostfiedím, ãistotou, moÏnostmi

vyuÏití volného ãasu, i to, zda mají

pocit bezpeãnosti v jeho ulicích. Za-

jímají nás názory obãanÛ na rozvoj

obchodu a úroveÀ sluÏeb, na in-

formovanost a spolupráci obãanÛ

s mûstsk˘m úfiadem. Chtûli bychom

upfiednostnit fie‰ení problémÛ, kte-

ré vnímají respondenti nejpalãivû-

ji,“ shrnul nám ve struãnosti dÛvo-
dy, které vedly pracovníky Odboru
rozvoje Mûstského úfiadu v Pfierovû
k nastartování pfiípravy dotazníku
vloÏeného do tohoto ãísla.

„Abychom byli schopni anketu

uskuteãnit na náleÏité úrovni, spo-

jili jsme se s odborníky, ktefií jiÏ

mají s takovou ãinností své zku‰e-

nosti. Pfii sestavování anketních

otázek jsme se nechali ovlivnit ne-

vládní neziskovou organizací Ago-

ra, doplnili jsme nûkteré otázky

podle návrhÛ ãlenÛ Centra pro ko-

munitní práci stfiední Morava a je-

jich spolupracovníkÛ, s nimiÏ jsme

rovnûÏ diskutovali postup pfii vy-

hodnocení ankety a její následn˘

dopad na dûní ve mûstû. Spolupra-

cujeme se sociology z Pedagogické

fakulty Univerzity Palackého v Olo-

mouci, se kter˘mi jsme konzulto-

vali rozsah ankety, formulaci jed-

notliv˘ch otázek i grafickou úpravu,

aby anketa splÀovala po odborné

sociologické stránce patfiiãná kri-

teria a mohla b˘t následnû kvalit-

nû vyhodnocena,“ zdÛraznil Franti-
‰ek Zlámal snahy úfiedníkÛ sesta-
vit dotazník s patfiiãnou vypovídací
hodnotou a dodal, Ïe soubûÏnû se
zvefiejnûním ankety v Pfierovsk˘ch

„Mûst‰tí stráÏníci budou mít po

Novém roce moÏnost usmûrÀovat

provoz na pozemních komunika-

cích. Vedle policisty âR a vojen-

ského policisty bude moci i stráÏ-

ník za urãit˘ch podmínek fiídit

provoz, coÏ bude nejvût‰ím pfiíno-

sem pro obnovu silniãního provo-

zu po dopravní nehodû,“ jmenoval
Ladislav Petrovsk˘ jednu z nov˘ch
dÛleÏit˘ch pravomocí.

„Dal‰ím v˘znamn˘m nov˘m

oprávnûním stráÏníkÛ je rozhod-

nutí o odstranûní vozidla, to zna-

mená jeho odtaÏení. Tato moÏnost

nastává v pfiípadû, Ïe vozidlo tvofií

pfiekáÏku na pozemní komunikaci.

Pokud zastaví nebo stojí vozidlo bez

pfiíslu‰ného oznaãení na místû vy-

hrazeném pro invalidy, kam je mu

vjezd dokonce zakázán, mÛÏe je

kromû policisty i stráÏník nechat

odtáhnout - samozfiejmû za pfií-

slu‰n˘ poplatek. A navíc za spácha-

n˘ pfiestupek hrozí fiidiãi bloková

pokuta aÏ do v˘‰e 5.000 korun.
pokraãování na stranû 2

Od 1. ledna je v platnosti novelizace Zákona o obecní poli-
cii, která pfiiná‰í pro práci stráÏníkÛ roz‰ífiení jejich pravo-
mocí. Souãasnû byl novelizován Zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích. O podrobnûj‰í informace jsme poÏádali
Ing. Ladislava Petrovského, zástupce fieditele mûstské poli-
cie, kter˘ nás seznámil s tûmi nejv˘znamnûj‰ími zmûnami.
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foto z archivu Mûstské policie

dovolte mi oslovit
Vás u pfiíleÏitosti
blíÏícího se konce
roku 2002. V‰em
na‰im spoluobãa-
nÛm ve mûstû Pfie-
rovû a v jeho míst-

ních ãástech pfieji do nového roku
2003 hlavnû hodnû zdraví, ‰tûstí,
spokojenosti a vzájemné mezilidské
lásky.

Vûfiím, Ïe v roce 2003 se nám
v na‰em mûstû podafií zahájit v˘-
stavbu domu dÛchodcÛ, kter˘ se
stane pfiíjemn˘m místem nového
domova na‰ich star‰ích spoluobãa-
nÛ, kde je budou moci v pfiíjemném
prostfiedí nav‰tûvovat jejich rodin-
ní pfiíslu‰níci a pfiátelé.

Rok 2003 bude téÏ rokem, kdy
nejen pfiedstavitelé mûsta Pfierova,
zastupitelé, ale i odborná obãanská
vefiejnost bude usilovat o naplnûní
zámûrÛ konkrétní realizace v˘stav-
by dálnice D1, a to ãásti ¤íkovice -
Pfierov, vãetnû mimoúrovÀového
kfiíÏení silniãních komunikací
v Pfiedmostí. V souãasné dobû jiÏ
probíhají majetkoprávní jednání
a inÏen˘rské ãinnosti pro podání
Ïádosti o vydání územního rozhod-
nutí. Dle posledních informací
z ¤editelství silnic a dálnic âR v Br-
nû by stavba mûla b˘t zahájena
v roce 2004. Vlastní prÛbûh v˘stav-
by celého komplexu dálniãních
a silniãních komunikací na území
mûsta Pfierova bude vyÏadovat
dlouhodobûj‰í a nûkdy i sloÏitá jed-
nání.

VáÏení spoluobãané, dámy a pá-
nové,

jsem pfiesvûdãen, Ïe spoleãnû do-
káÏeme v roce 2003 kaÏd˘ dle sv˘ch
moÏností pfiispût ke zlep‰ení nejen
vzhledu na‰eho mûsta, ale i k vzá-
jemnému prohloubení dobr˘ch
mezilidsk˘ch vztahÛ.

Jindfiich Valouch
starosta mûsta

Vážení spoluobčané,
dámy a pánové,

pokraãování na stranû 2

V tomto ãísle Pfierovsk˘ch listÛ uvefiejÀuje Odbor roz-
voje Mûstského úfiadu mûsta Pfierova anketu s názvem
Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane! Cílem tohoto, na pfií-
pravu nároãného projektu, je zjistit názory obãanÛ na‰eho
mûsta na dÛleÏité oblasti Ïivota a jeho dal‰í rozvoj.
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Jaké priority vidí radnice pro rok 2003
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Z usnesení Rady mûsta Pfierova (str. 5)

Správní poplatky se budou vybírat
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JiÏ 8 let v Pfierovû tfiídíme odpad
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KaÏd˘ fiidiã by pochopitelnû mûl

znát Zákon o provozu na pozem-

ních komunikacích, kde je novû

stanoveno, Ïe stráÏník je oprávnûn

zastavovat vozidla; tato situace

nastává jednak pfied pfiechodem

pro chodce k zaji‰tûní bezpeãného

pfiechodu osob a dále v pfiípadû, Ïe

fiidiã je podezfiel˘ ze spáchání pfie-

stupku proti bezpeãnosti a plynu-

losti silniãního provozu a stráÏník

je oprávnûn fie‰it pfiestupek v blo-

kovém fiízení,“ blíÏe specifikoval
Ladislav Petrovsk˘ a následnû jme-
noval nûkteré z konkrétních situa-
cí, které mohou stráÏníci fie‰it blo-
kovû.

„Po novelizaci Zákona o pfie-

stupcích mohou stráÏníci projed-

návat v blokovém fiízení mnohem

vût‰í poãet pfiestupkÛ. Jedná se ze-

jména o pfiestupky spáchané nedo-

volen˘m stáním nebo zastavením

vozidla na pozemní komunikaci,

napfiíklad v pfiipojovacím nebo od-

boãovacím pruhu, na zastávce au-

tobusu a 5 metrÛ za oznaãníkem

zastávky. Obdobného pfiestupku se

dopustí fiidiã v místû, kde by vozid-

lo zakr˘valo svislou nebo vodorov-

nou dopravní znaãku ’Smûrové ‰ip-

ky‘ nebo ’Nápis na vozovce‘.

V blokovém fiízení mohou stráÏ-

níci projednávat i poru‰ení pravidel

chodci. Je tfieba si uvûdomit, Ïe

chodcem je i osoba, která tlaãí ne-

bo táhne vozík pro invalidy nebo se

na nûm pohybuje; rovnûÏ osoba po-

hybující se na koleãkov˘ch bruslích

nebo lyÏích ãi osoba vedoucí moto-

cykl o objemu válcÛ do 50 cm3. Kro-

mû známé povinnosti chodit vlevo

platí pro chodce urãitá pravidla.

Napfiíklad to, Ïe osoba pohybující

se na lyÏích nebo koleãkov˘ch

bruslích nesmí na chodníku nebo

stezce ostatní chodce ohrozit.

Blokovou pokutu mohou stráÏní-

ci uloÏit také cyklistÛm, ktefií nedo-

volenû vedou jízdní kolo nebo jedou

na nûm v rozporu s pravidly. Napfií-

klad se jedná o jízdu bez drÏení fií-

dítek, drÏení se jiného vozidla, ve-

dení za jízdy druhého kola, psa

nebo jiného zvífiete atd. Pfii jízdû

musí mít cyklista nohy na ‰lapad-

lech,“ upozornil nás na vût‰í poãet
pfiestupkÛ, pro jejichÏ fie‰ení nemû-
li stráÏníci doposud oprávnûní.

V souvislosti s roz‰ífiením kom-
petencí stráÏníkÛ obecní policie bu-
de stávající poãet 45 stráÏníkÛ
Mûstské policie Pfierov posílen o pût
nov˘ch ãlenÛ. Podle slov místosta-
rosty ZdeÀka Boháãe se poãítá v bu-
doucnu s tím, Ïe kaÏd˘ stráÏník do-
stane pfiidûlenu konkrétní ãást
mûsta, coÏ by mûlo pÛsobit preven-
tivnû a následnû vést pfiípadnû ke
sníÏení kriminality v dané lokalitû.

Eva ·afránková

listech bude stejná anketa pfiedloÏe-
na podle náhodného v˘bûru nûkte-
r˘m ÏákÛm posledních roãníkÛ pfie-
rovsk˘ch stfiedních ‰kol a uãili‰È.
I tyto anketní listy budou zafiazeny
mezi ostatní doruãené odpovûdi.

„Anketní otázky uvefiejníme je‰tû

jednou v pfií‰tím vydání Pfierov-

sk˘ch listÛ, aby se mohl zapojit i vá‰

partner, pfiípadnû i dûti. Omezené

mnoÏství anketních lístkÛ bude

umístûno i u schránek v informaã-

ních centrech mûsta Pfierova v ulici

Kratochvílova nebo Kainarova. Dal-

‰í dotazníky je moÏno získat pfiímo

na Mûstském úfiadû Pfierov, Odbor

rozvoje, Bratrská 34, kde vám osob-

nû nebo telefonicky na tel. ãísle 581

268 610 zodpovíme va‰e pfiípadné

dotazy. Na v‰echna uvedená místa

odevzdávejte vyplnûné dotazníky do

pátku 28. února 2003. Dotazník je

také k dispozici na internetové ad-

rese: http://mesto.prerov.cz/anketa,“

vyjmenoval Franti‰ek Zlámal dal‰í

adresy, na kter˘ch je moÏno získat
anketní lístek ãi dal‰í informace
k pfiipravované akci. ZdÛraznil, Ïe je
pro nû dÛleÏit˘ názor kaÏdého ob-
ãana, ale zpracování probûhne u ce-
lého souboru získan˘ch dotazníkÛ
anonymnû a upozorÀuje Pfierovany,
Ïe sv˘mi odpovûìmi mÛÏou ovlivnit
blízkou budoucnost mûsta.

A jak˘ bude dal‰í postup?
„Vyhodnocení ankety za uÏití

ukazatelÛ popisné statistiky a inter-

pretaci získan˘ch dat provedou so-

ciologové. Pfiedpokládáme, Ïe obec-

né závûry (absolutní a relativní

ãetnosti), bez anal˘zy odpovûdí pod-

le demografick˘ch údajÛ (místa,

pohlaví, vûku, vzdûlání a zamûstná-

ní), budeme mít k dispozici v dubnu

2003. V tomto mûsíci pfiedbûÏnû

plánujeme první besedu nad v˘-

sledky, které zaãneme uvefiejÀovat

v Pfierovsk˘ch listech. V letních mû-

sících bude vyhodnocení celé anke-

ty uzavfieno, vãetnû podrobné závû-

reãné zprávy, která bude pfiedána

zvolen˘m zastupitelÛm mûsta, aby

mohli pfiedev‰ím oni sv˘m rozho-

dováním, podnûty a pfiipomínkami

pomáhat k naplnûní poÏadavkÛ ob-

ãanÛ. Vûfiíme, Ïe v˘sledky budou

podkladem k sestavení poÏadavkÛ

návrhu investic pro dal‰í roky,

k tvorbû plánÛ a pfiípravû nov˘ch

aktivit a k dal‰ím diskusním fórÛm

o rozvoji mûsta.V na‰í práci se po-

kusíme upfiednostÀovat fie‰ení

tûch problémÛ, které se ukáÏí jako

nejpalãivûj‰í. Na podzim zorgani-

zujeme besedu nad koneãn˘mi v˘-

sledky ankety, na které se s aktiv-

ními obãany dohodneme na

formách dal‰í spolupráce. Poãítá-

me s dal‰ími setkáními i men‰ími

cílen˘mi anketami k jednotliv˘m

problémÛm,“ seznámil nás Franti-
‰ek Zlámal s tím, jak v prÛbûhu
následujících mûsícÛ budou získa-
né informace vyhodnocovány a pfie-

dev‰ím, jakou budou mít zpûtnou
vazbu na obãany mûsta a dal‰í roz-
hodnutí mûstsk˘ch úfiedníkÛ. Záro-
veÀ vyslovil nadûji, Ïe obãané pro-
jeví zájem o moÏnost spolupodílet
se na rozhodnutích, která ovlivní
tváfi na‰eho mûsta v nejbliÏ‰í bu-
doucnosti.

„Bez vyplnûn˘ch dotazníkÛ ne-

bude moÏné anketu vyhodnotit

a my nezískáme objektivní infor-

mace o va‰ich názorech,“ apeluje
na opravdovou snahu PfierovanÛ,
kter˘m skuteãnû záleÏí na tom, aby
byl Pfierov soumûfiiteln˘ s pfiibliÏnû
stejnû poãetn˘mi mûsty ve svém
okolí. Vyslovil prosbu, aby lidé vû-
novali vyplnûní a odevzdání ankety
ãást svého volného ãasu, aby moh-
lo b˘t naplnûno heslo úãasti vefiej-
nosti na rozvoji obcí, mûst a krajÛ
- O lidech s lidmi.

Eva ·afránková

Více pravomocí pro městské strážníkyAnketa Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane!

Mûstská knihovna v Pfierovû
pfiipravuje jiÏ tradiãnû
v rámci kampanû „30 dní
pro obãansk˘ sektor“
V˘stavu neziskov˘ch or-
ganizací. V˘stava bude in-
stalována po cel˘ mûsíc
únor 2003 v prostorách
Mûstského informaãního
centra v Pfierovû v Kaina-
rovû ulici 9 (Pfierovanka).

Zájemci o úãast na této prezen-
taãní v˘stavû z fiad nevlád-

ních neziskov˘ch organi-
zací, jako jsou obãanská

sdruÏení, obecnû prospû‰né
spoleãnosti, nadaãní fondy,
kluby, spolky apod., se mo-

hou pfiihlásit nejpozdûji do
17. ledna 2003 ve studovnû
Mûstské knihovny v Pfiero-

vû. Poãet panelÛ je omezen.

Kruhov˘ objezd na ul. Komenského foto Ing. arch. Vladimír Petro‰

Kontakt: Mûstská knihovna v Pfierovû, Îerotínovo námûstí 36,
tel. 581 219 094, e-mail: studovna@knihovnaprerov.cz.

Pfiipravuje se v˘stava neziskov˘ch organizací

MùSTO P¤EROV
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení místa:

STRÁÎNÍK MùSTSKÉ POLICIE
PoÏadavky: úplné stfiední vzdûlání, vûk nad 21 let, ukonãená základní
vojenská sluÏba, trestní bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní, fyzická
a psychická zpÛsobilost, komunikativní schopnosti, pozitivní vztah k li-
dem, schopnost sná‰et zátûÏ.

Písemné pfiihlá‰ky se strukturovan˘m Ïivotopisem a fotokopií
dokladu o dosaÏeném vzdûlání pfiijímá do 10. 1. 2003

Mûstská policie Pfierov, nám. T. G. Masaryka 1.
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Mgr. Zdenûk Boháã
plnûní úkolÛ sou-
visejících s preven-
cí kriminality a se
zastupováním mûs-
ta Pfierova v oblas-
ti samostatné pÛ-
sobnosti svûfiené

do kompetence odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví

Pfiedev‰ím bych chtûl vyjádfiit po-
dûkování za hlasy získané ve volbách;
jejich poãet je pro mû zavazující
(3.289 hlasÛ, pozn. redakce) a stává
se samozfiejm˘m podnûtem k poctivé
práci pro mûsto. Touto skuteãností je
zároveÀ dána priorita ve‰keré mojí
práce - nezklamat své voliãe a snaÏit
se pracovat po celé následující ãtyfii
roky ve své funkci tak, aby v pfií‰tích
volbách jejich poãet neklesl. BohuÏel
je smutn˘m faktem, Ïe k volbám se
dostavil nízk˘ poãet moÏn˘ch voliãÛ
- pouze kolem 30 % obãanÛ. V sou-
vislosti s tím bych si pfiál, aby v pfií‰-
tích komunálních volbách byl patrn˘
podstatnû vy‰‰í zájem a není pro mû
aÏ tak rozhodující, zda budou volit
mne. Cílem m˘ch snah je pracovat
tak, aby se podafiilo vtáhnout do dûní
ve mûstû co nejvíce lidí. Chci b˘t ko-
rektní ke slibÛm dan˘m v pfiedvoleb-
ní kampani obãanÛm.

A zde se uÏ dostávám k jedné
z hlavních oblastí své práce, tou je
problematika kriminality a její pre-
vence. Nechci v podrobnostech hovo-
fiit o práci, která se skr˘vá za získáním
8 milionÛ korun, jeÏ mûsto dostalo
v podobû úãelov˘ch dotací na jednot-
livé projekty prevence v oblasti krimi-
nality. Jenom bych chtûl na tomto
místû vyzvat obãany, aby se nebáli na-
pfiíklad monitorovacího systému, je-
hoÏ zavádûní je svûtov˘m trendem -
vÏdyÈ kdo se chová poctivû, nemusí je-
ho provoz vnímat jako naru‰ování
svého soukromí! Na‰ím cíle je bez-
peãné mûsto, a právû monitoring je
jedním z úãinn˘ch prostfiedkÛ, jak
mimo jiné zabránit i rozmáhajícímu
se vandalismu. Zde mi nezb˘vá, neÏ
apelovat na v‰echny obãany - nebuì-
me lhostejní k tomu, co se dûje v na-
‰em okolí - co se stalo dnes mému
sousedovi, mÛÏe se s velkou pravdû-
podobností stát zítra mnû! Ná‰ zájem
je soustfiedûn i na maximální vyuÏití
‰kolních dûtsk˘ch hfii‰È - pokud moÏ-
no i bûhem víkendÛ, coÏ je podmínû-

no jejich rekonstrukcí. Rád bych se
rovnûÏ zmínil o tom, Ïe jako jediní
v republice vysíláme v Kabelové tele-
vizi uÏ více neÏ rok pofiad Alarm, kte-
r˘ je zamûfien na prevenci kriminali-
ty. Chtûl bych zdÛraznit, Ïe práce
v oblasti prevence kriminality je mnû
zvlá‰È blízká, protoÏe jsem se jí vûno-
val celá ãtyfii pfiedcházející léta. 

Nutnost posílit bezpeãnost obãanÛ
vidím pfiedev‰ím v oblasti dopravy.
V tomto smûru bohuÏel se nûkolikrát
projevily ’snahy‘ vandalÛ; makety po-
licistÛ, které byly postaveny v rámci
zaji‰tûní bezpeãnosti dûtí na pfiecho-
du u ‰kol, doznaly v krátké dobû
znaãného po‰kození. V rámci zaji‰tû-
ní bezpeãnosti chodcÛ bych rád vy-
uÏil vedle profesionálních stráÏníkÛ
i pomoci sluÏeb „civilních“ obãanÛ-
rodiãÛ obleãen˘ch do barevn˘ch vest.
Je pochopitelné, Ïe nemÛÏeme oãe-
kávat okamÏité v˘sledky, ale spolupo-
dílení obãanÛ na prevenci se musí
v budoucnu projevit.

Blízká je mi i dal‰í svûfiená oblast -
problematika sociálních sluÏeb
a zdravotnictví. Zde vidím jako prvo-
fiad˘ úkol zaji‰tûní dÛstojného Ïivota
seniorÛm - vÏdyÈ je známou pravdou,
Ïe znakem vyspûlé spoleãnosti je úro-
veÀ její péãe o nejstar‰í ãi postiÏené
obãany. A není tfieba pfiipomínat, Ïe
poãty seniorÛ ve v‰ech vyspûl˘ch ze-
mích stoupají. Jako jeden ze sv˘ch cí-
lÛ v této oblasti vidím snahy získat na
tyto úãely co nejvy‰‰í dotace. I v této
oblasti mûsto udûlalo kus práce.
Vznikly, ãi byly rekonstruovány, dal‰í
domy s peãovatelskou sluÏbou a snad
se v dohledné dobû seniofii doãkají do-
mova dÛchodcÛ.

Jsem si rovnûÏ vûdom absence bytÛ
pro mladé. Mûsto se bude snaÏit fie‰it
tuto situaci a zajistit v˘stavbu ãi re-
konstrukce nûkter˘ch stávajících by-
tÛ. Mûsto nezapomíná ani na ty, ktefií
se dostali do sociální tísnû, dokladem
toho je dÛm pro matky s dûtmi.

ProtoÏe na tomto místû nemám to-
lik prostoru na podrobnûj‰í informa-
ce, rád bych slíbil obãanÛm, Ïe budou
s pfiedstihem informováni o plánech
a zámûrech radnice v této oblasti. Zá-
vûrem uÏ struãnû - budeme se snaÏit
posílit v my‰lení lidí potenciál ob-
ãanského odhodlání a znovu zafiadit
do slovníku lidí slovo morálka a sou-
bûÏnû pravidla, podle kter˘ch se ãest-
né chování odvíjí.

Mgr. Elena Grambliãková
plnûní úkolÛ souvi-
sejících se zastupo-
váním mûsta Pfiero-
va v oblasti samo-
statné pÛsobnosti
svûfiené do kompe-
tence odboru ‰kol-

ství, mládeÏe a sportu (s úãinností
od 1. 1. 2003 odboru ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy), odboru Ïivotní-
ho prostfiedí a s úãinností od 1. led-
na 2003 odboru zemûdûlství

Ze v‰eho nejdfiív se slu‰í popfiát
ãtenáfiÛm tohoto periodika s pfiícho-
dem Nového roku, aÈ se v následují-
cích dnech a mûsících setkávají jen
s pfiíjemnû naladûn˘mi lidmi a nechÈ
události, které ovlivní jejich Ïivot,
jsou veskrze pozitivní.

Ve své odpovûdi na otázku, co po-
vaÏuji za prioritní v nejbliÏ‰ích mûsí-
cích, bych chtûla poznamenat, Ïe po-
zorn˘m PfierovanÛm neuniklo, Ïe
v oblasti ‰kolství je nutné nastartovat
generální opravy nejménû tfií ‰kolních
hfii‰È; vzhledem k vysok˘m nákladÛm
samozfiejmû postupnû. Vybudování
hfii‰tû na Základní ‰kole Velká DláÏka
a Trávník je odvislé pfiedev‰ím od do-
statku finanãních prostfiedkÛ. Vy-
budování hfii‰tû u ‰koly Svisle bude
spojeno s fiadou jednání a hledání pfii-
jateln˘ch variant z dÛvodu vlastnic-
k˘ch vztahÛ k pozemkÛm, na nichÏ
by se mûlo hfii‰tû realizovat. Budeme
pokraãovat v grantovém programu
tak, jak jej nastartoval mÛj pfiedchÛd-
ce a v oblasti Ïivotního prostfiedí má
zelenou zejména pokraãování rekon-
strukce parku Michalov.

Odbor zemûdûlství bude vykonávat
pfiedev‰ím státní správu, kde kontinu-
álnû naváÏe na ãinnost pfii okresním
úfiadû. V oblasti samosprávy má odbor
své úkoly na úseku vodního hospo-
dáfiství a v jeho kompetenci bude na-
pfiíklad i spolupráce se správcem mûst-
ského útulku pro opu‰tûná zvífiata.

S pfievzetím v˘konÛ, které na mûs-
to dopadly zru‰ením okresních úfia-
dÛ, se pfiesune znaãná ãást mûstsk˘ch
finanãních prostfiedkÛ na v˘kon stát-
ní správy, kterou jsme povinni zajis-
tit a kterou bohuÏel stát nedostateã-
nû finanãnû vykryl. Proto mám obavy,
Ïe na‰e pfiedstavy o zvelebování pro-
stfiedí, v nûmÏ v‰ichni Ïijeme, bude-
me muset v˘raznû korigovat.

A co bych povaÏovala za úspûch ve
své práci? Odpovûì na tuto otázku
není snadná. Úspûch je pfiíli‰ relativ-
ní pojem, ale budu mít radost z kaÏ-
dého vyfie‰eného problému, z kaÏdé
dokonãené aktivity, která obohatí na-
‰e mûsto.

Ing. Martin Kuãera
plnûní úkolÛ souvisejících se zastu-
pováním mûsta Pfierova v oblasti sa-
mostatné pÛsobnosti svûfiené do kom-

petence odboru roz-
voje, investic, územ-
ního plánu a archi-
tektury - s úãinností
od 1. 1. 2003 odbo-
ru rozvoje - a s úãin-
ností od 1. ledna

2003 odboru dopravy
Priority spadající do m˘ch kompe-

tencí jsou v zásadû ãtyfii. Jako nej-
dÛleÏitûj‰í a nejnaléhavûj‰í cítím
problematiku prÛchodnosti a do-
stupnosti mûsta Pfierova. Tímto pro-
blémem se radnice zab˘vá jiÏ dlouho,
nicménû si myslím, Ïe se urãitû uÏ
brzy najdou jednak konkrétní termí-
ny realizací jednotliv˘ch krokÛ spo-
jen˘ch s vlastní v˘stavbou dálnice D1,
která bude financována státem a také
finance na vlastní realizaci. 

Dal‰í neménû dÛleÏit˘ krok spada-
jící do m˘ch kompetencí se t˘ká zv˘-
‰ení ãetnosti vyjednávání s budoucí-
mi investory, ktefií by mûli napomoci
ke sníÏení nezamûstnanosti v na‰em
regionu. Tato problematika je ov‰em
úzce spjata s dostupností na‰eho
mûsta, coÏ má za následek v˘raznû
hor‰í pozici pro vlastní vyjednávání
s potencionálními investory oproti ji-
n˘m mûstÛm. Tfietím v pofiadí se ote-
vírá tolik diskutovan˘ parkovací
systém. Cestou podzemních nebo
nadzemních parkovi‰È se v nejbliÏ‰í
dobû mûsto ubírat asi nebude. DÛvod
je zcela prozaick˘. Jedno parkovací
místo v pfiípadû podzemního systému
by stálo zhruba pÛl milionu korun
a v pfiípadû nadzemního systému by
se jednalo o ãástku 150 tisíc korun.
Pfii reálném zisku 15 tisíc korun za
jedno parkovací místo za rok si jistû
kaÏd˘ spoãítá návratnost tûchto in-
vestic. V neposlední fiadû také kladu
dÛraz na samotnou v˘stavbu bytÛ
s tím, Ïe se musí hledat rÛzné jiné
metody pro profinancování tûchto
akcí. V samotném registru investic
a poÏadavkÛ je celá fiada námûtÛ, kte-
ré si nepochybnû zaslouÏí pozornost,
ov‰em k tûmto se vrátím v nûkterém
z dal‰ích vydání Pfierovsk˘ch listÛ.

Ing. Jifií Lajtoch
plnûní úkolÛ souvi-
sejících se zastupo-
váním mûsta Pfiero-
va v oblasti samo-
statné pÛsobnosti
svûfiené do kompe-
tence odboru majet-

ku mûsta, jeho správy a provozu, od-
boru finanãního

Nejdfiíve musíme pfiedloÏit Zastu-
pitelstvu Mûsta Pfierov rozpoãet na
rok 2003, neboÈ od 1. ledna bude mít
mûstsk˘ úfiad novou strukturu v sou-
vislosti s reformou vefiejné správy.
Pfiedpokládan˘ objem finanãních
prostfiedkÛ, se kter˘m bude mûsto

Od komunálních voleb uÏ uplynulo nûkolik t˘dnÛ. Starosta a jeden
z místostarostÛ si pouze ’oprá‰ili‘ svou Ïidli, víceménû si vûdomi to-
ho, jaká práce je v jejich funkcích oãekává. Tfii noví se teprve ve sv˘ch
kanceláfiích zabydlují a snaÏí se seznámit s úkoly a problematikou
pracovních oblastí, jejichÏ kompetence jim byly svûfieny.

PoÏádali jsme je o odpovûì na otázku, jaké vidí v nastupujícím
roce priority v oblastech, které spadají do jejich kompetencí.

Starosta Jindfiich Valouch odpovídá na titulní stranû Pfierovsk˘ch listÛ.

pokraãování na stranû 4

Jaké priority vidí radnice pro rok 2003
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hospodafiit, by mûl v prÛbûhu roku
2003 pfiekroãit 1 miliardu korun. Sa-
mozfiejmû je na‰ím cílem pfiedloÏit
vyrovnan˘ rozpoãet s náklady stejn˘-
mi, jako budou pfiedpokládané pfiíjmy
a zabezpeãit ve‰keré stávající a nové
potfieby chodu mûsta.

Je nutné taktéÏ pfiipravit financo-
vání jmenovit˘ch akcí, které byly za-
hájeny v leto‰ním roce, ale hlavní re-
alizace se uskuteãní v roce 2003.
Jedná se pfiedev‰ím o rekonstrukci
domu s peãovatelskou sluÏbou na uli-

ci Mervartova a Fügnerova, kde se po-
ãítá s ãástkou 24,3 milionu korun, dá-
le v˘stavbu 31 bytov˘ch jednotek na
nábfieÏí Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ
a ulici Jateãní, kde se pfiedpokládá fi-
nancování ve v˘‰i 65,9 milionu korun
a rekonstrukci ‰kolního hfii‰tû pfii Zá-
kladní ‰kole Velká DláÏka ve v˘‰i
8 milionu korun. I. etapa rekonstruk-
ce Îerotínova námûstí, která spoãívá
v obnovû komunikace pro pû‰í, si vy-
Ïádá ãástky 4,5 milionu korun.

Budeme pokraãovat v programu
regenerace a rozvoje mûstského par-

ku Michalov a dokonãení kanalizace
Îeravice a plynofikace Újezdec a Koz-
lovice. Jsou pfiipravovány k realizaci
cyklistické stezky do místních ãástí
Kozlovice a Újezdec, revitalizace pfie-
rovského zámku. Na tyto akce bude
mûsto Ïádat dotace ze státních fondÛ
a programÛ. 

Jako hlavní prioritu vidím v roce
2003 zafiazení v˘stavby domova dÛ-
chodcÛ v prostorách b˘valé Základní
‰koly na ul. Optická do státního roz-
poãtu. Tento nároãn˘ úkol rozpoãto-
van˘ na 196, 8 milionÛ korun jsme

schopni realizovat s pomocí dotaãní-
ho titulu Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí a já pevnû vûfiím, Ïe se nám
to podafií za pomoci na‰ich nov˘ch
poslancÛ a senátorky. 

PlánÛ je hodnû, ale v‰e se odvíjí od
moÏnosti financování. Jen v registru
investic evidujeme poÏadavky pfie-
kraãující 700 milionÛ korun a je
nutné hledat dal‰í formy a zpÛsoby
financování tûchto potfieb Mûsta Pfie-
rova.

·af

Jaké priority vidí radnice pro rok 2003

Ing. Jifiího Bakalíka, tajemníka MûÚ v Pfierovû

pokraãování ze strany 3

2 OTÁZKY PRO...

1. V tûchto dnech
zb˘vá roku 2002
uÏ jen nûkolik dní
k závûreãnému na-
plnûní, ãili je na
místû urãité vy-
hodnocení. Pfiinesl

nám v‰em, ktefií zodpovídáme za
bezchybn˘ v˘kon vefiejné správy
prostfiednictvím mûstského úfiadu,
nûkolik nov˘ch povinností.

Zejména bylo tfieba aktivnû se
postavit problémÛm, které pod vli-
vem novû pfiijat˘ch zákonÛ pfiinesl
pfiechod kompetencí z ru‰eného
okresního úfiadu na ná‰ mûstsk˘
úfiad jako úfiad tak zvané obce
s roz‰ífienou pÛsobností. V praxi to
znamená pfiípravu personálních
a materiálních pfiedpokladÛ pro v˘-
kon nov˘ch pÛsobností na na‰em
úfiadû. SloÏitost tohoto procesu
spoãívá nejen v krátkém ãasovém
období na tuto pfiípravu nebo vy-
tvofiení potfiebn˘ch administrativ-
ních prostor, ale i v nutnosti zajistit
pfii v˘konu státní správy kontinuitu
správního rozhodování bez moÏ-
nosti pfiechodného období; to by
v‰ak v zásadû nemûlo, ba nesmí ne-
gativnû ovlivnit kvalitu v˘konu
státní správy smûrem k vefiejnosti.

Z pohledu tajemníka úfiadu si do-
volím konstatování, Ïe i díky v˘-
borné spolupráci vedení na‰eho
úfiadu a vedení ru‰eného okresního
úfiadu se dafií plnit harmonogram
krokÛ, nutn˘ch ke zvládnutí celé-
ho nároãného procesu reformy.

Ve stanoveném termínu se poda-
fiilo personálnû vyfie‰it pfiesun v‰ech
pfiidûlen˘ch pracovníkÛ okresního
úfiadu na ná‰ úfiad. RovnûÏ zejmé-

na díky pochopení a vstfiícnému
pfiístupu samosprávy byla v mûsíci
fiíjnu s pfiedstihem schválena orga-
nizaãní struktura nového mûstské-
ho úfiadu. Ke stávajícím odborÛm
úfiadu pfiibyly odbory nové; jedná se
o odbor dopravy, státní sociální pod-
pory, zemûdûlství - tyto budou zaji‰-
Èovat v˘kon státní správy. Novû vzni-
kl i odbor ochrany, civilní sluÏby,
krizového fiízení a poÏární ochrany.

Vstfiícn˘m krokem smûrem k vy-
sly‰ení poÏadavku obãanÛ na vût‰í
otevfienost radnice a lep‰í informo-
vanost pfierovské vefiejnosti byl
ustaven odbor informací a styku
s vefiejností.

Závûrem k poloÏené otázce je
tfieba jednoznaãnû nejen obãany
na‰eho mûsta, ale i v‰ech obcí na-
‰eho nového „malého okresu“
ubezpeãit, Ïe roz‰ífien˘ úfiad jako
celek i jeho jednotliví pracovníci
své povinnosti a úkoly dané pfiedpi-
sy zvládnou v té mífie, aby se pro-
blémy spojené s pfiebíráním kom-
petencí vefiejnosti a dotãen˘ch
subjektÛ nijak nedotkly.

2. Na tuto otázku není zrovna
jednoduché v krátkosti odpovûdût.
OkamÏitû s nástupem roku 2003
bude nutné provést umístûní jed-
notliv˘ch odborÛ jak ve stávajících
budovách MûÚ, tak v budovách b˘-
valého okresního úfiadu. Pokud bu-
de dodrÏen termín vystûhování
úfiedníkÛ a obsluÏného materiálu
okresního úfiadu do konce leto‰ní-
ho roku, lze pfiedpokládat, Ïe oka-
mÏitû poté dojde k nastûhování
tûch odborÛ, které dle plánu chce-
me do uvolnûn˘ch budov umístit.
V nezmûnûné podobû zÛstanou ve

sv˘ch prostorách pracovníci s agen-
dami státní sociální podpory v pfií-
zemí budovy ve Smetanovû ul. 4,
rovnûÏ záleÏitosti evidence obyva-
tel, obãansk˘ch prÛkazÛ, pasÛ, fii-
diãsk˘ch prÛkazÛ a technick˘ch
zpÛsobilostí vozidel zÛstanou
v prostorách budovy EMOS na ná-
mûstí T. G. Masaryka. U obou odbo-
rÛ, jak státní sociální podpory, tak
dopravy, budeme uÏivateli kompli-
kovan˘ch informaãních systémÛ,
které zÛstanou v gesci pfiíslu‰n˘ch
resortních ministerstev. NejdÛleÏi-
tûj‰í svÛj úkol vidím v kompetenã-
ním, personálním a majetkovém
usazení v‰eho nového, ãím nás pfií-
slu‰ná legislativa „postihla“.

Ze strany vefiejnosti si dovolím
poÏádat o pozornûj‰í sledování re-
gionálních sdûlovacích prostfiedkÛ.
Tam by se i po Novém roce mûly
prÛbûÏnû objevovat informace o ak-
tuálním dûní na na‰em úfiadû.

·af

1. Vyhodnotil byste zpûtnû právû konãící rok 2002 - ze-
jména z pohledu zvládnutí pfiípravy na transformaci samot-
ného mûstského úfiadu v souvislosti s ru‰ením okresních
úfiadÛ?

2. Které kroky budou v novém roce ve va‰í práci nejaktu-
álnûj‰í, kde se dají oãekávat pfiípadné problémy, co se dá pfied-
pokládat jako nejnároãnûj‰í...

âlenové Rady mûsta Pfierova (zleva): Ing. Martin Kuãera, Pavel Ko‰utek, Mgr. Elena Grambliãková, Mgr. Zdenûk Boháã, JUDr. Otakar

·i‰ka, Jindfiich Valouch, JUDr. Zdenûk Horák, Ing. Jifií Lajtoch, Radovan Ra‰Èák, Monika Holeãková a âestmír Hlavinka (foto J. âep)



❖ povûfiila v˘konem uzavírání sÀatkÛ starostu Jindfiicha Valoucha, místosta-
rosty mûsta Pfierova Mgr. ZdeÀka Boháãe, Mgr. Elenu Grambliãkovou, Ing. Ji-
fiího Lajtocha, Ing. Martina Kuãeru, dále ãleny Zastupitelstva a Rady mûsta
Moniku Holeãkovou a âestmíra Hlavinku. Na základû § 108 Zákona o obcích
stanovila, Ïe povûfiení ãlenové Zastupitelstva mûsta mohou uÏívat závûsného
odznaku se státním znakem âeské republiky pfii uzavírání sÀatkÛ.

❖ schválila pofiadník ÏadatelÛ o poskytnutí bytÛ zvlá‰tního urãení - dvou bez-
bariérov˘ch bytÛ velikosti 3+1 v Seifertové ulici v Pfierovû, v pfiípadû realiza-
ce zámûru odkupu bytÛ mûstem Pfierovem,

❖ jmenovala s úãinností od 1. 1. 2003: pana Ing. Lubomíra ·tukavce do funkce
vedoucího Odboru dopravy MûÚ Pfierov; pana Ing. Ivo Hubíka do funkce ve-
doucího Odboru zemûdûlství MûÚ Pfierov; paní Ing. Martu Cedidlovou do funk-
ce vedoucí Odboru státní sociální podpory MûÚ Pfierov; pana Mgr. Ing. Jaro-
míra Dvofiáka do funkce vedoucího Odboru ochrany, krizového fiízení, civilní
sluÏby a poÏární ochrany MûÚ Pfierov; pana Mgr. Bohuslava Pfiidala do funkce
vedoucího odboru informací a styku s vefiejností MûÚ Pfierov; sleãnu Ing. Da-
nielu Novotnou do funkce vedoucí odboru - Kanceláfie starosty MûÚ Pfierov,

❖ uloÏila tajemníkovi Ing. Jifiímu Bakalíkovi v mûsíci záfií 2003 pfiedloÏit Radû
mûsta hodnocení v˘konu funkcí, na nûÏ byli jmenováni vedoucí odborÛ
s moÏností vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení,

❖ schválila nav˘‰ení poãtu zamûstnancÛ zafiazen˘ch do Mûstské policie Pfierov
o pût zamûstnancÛ - stráÏníkÛ a souãasnû uloÏila fiediteli Mûstské policie Pfie-
rov realizovat za tímto úãelem v˘bûrové fiízení,

dne 12. prosince 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí, Ïe v roce 2002 byly na základû návrhÛ Odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví MûÚ prominuty tfii kauce za byt,

❖ vzala na vûdomí zprávu DSMP o proveden˘ch kontrolách dodrÏování tech-
nick˘ch náleÏitostí nájemních smluv a úãelu nájmu u nebytov˘ch prostor
a nebytov˘ch objektÛ ve správû DSMP a povûfiila DSMP ve spolupráci s od-
borem majetku MÚ zabezpeãením opatfiení k odstranûní zji‰tûn˘ch nedo-
statkÛ v technick˘ch náleÏitostech nájmÛ,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní mûstské au-
tobusové dopravy v Pfierovû a ostatní dopravní obsluÏnosti ve vefiejné linko-
vé osobní dopravû mezi Mûstem Pfierov a dopravcem Connex Morava a.s., se
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé pro-
vozováním linek mûstské a pfiímûstské dopravy za mûsíc leden, únor a bfie-
zen 2003 v celkové v˘‰i 4,080.000 Kã,

❖ nedoporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit zámûr zfiídit ‰kolu v pfií-
rodû v obãanské vybavenosti ãp. 184 v objektu b˘valé Matefiské ‰koly v Îera-
vicích, Pod lesem 48,

❖ vzala na vûdomí informaci o postupu pfiípravy v˘stavby nájemních bytÛ na
nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ a pfiímé zadání projektové pfiípravy projek-
tové dokumentace ke stavebnímu fiízení firmû ENERGOPROJEKTA Pfierov,
spol. s.r.o.,

❖ schválila uzavfiení dodatku ã. 3. ke smlouvû o dílo ã.: 081/14/05/01 s firmou
Franti‰ek Koláãek se sídlem Optiky 4, Pfierov na úpravu termínu dokonãení
díla stavby „Oplocení parku Michalov v Pfierovû“. Nov˘ termín dokonãení dí-
la je stanoven do 30. 6. 2003,

❖ souhlasila s uzavfiením dodatku ã. 4 ke smlouvû o dílo ã. 03-2001,
054/14/05/01 s firmou TOMI-REMONT a.s. se sídlem v Prostûjovû na úpravu
termínu plnûní - dokonãení prací souvisejících s realizací parterov˘ch úprav,
vefiejného osvûtlení a komunikací pû‰ích - dokonãení do 30. ãervna 2003,

❖ schválila REGISTR INVESTIC mûsta Pfierova na rok 2003,
❖ vydala nafiízení mûsta Pfierov ã. 6/2002, kter˘m se mûní a doplÀuje Nafiízení

mûsta Pfierova ã. 2/2002 o stání silniãních motorov˘ch vozidel na vymeze-
n˘ch místních komunikacích ve mûstû Pfierovû,

❖ vzala na vûdomí informaci o vyhodnocení Zóny placeného stání v centrální
ãásti mûsta Pfierova, realizované k 1. 7. 2002,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta uzavfiít smlouvu o sdruÏení finanãních pro-
stfiedkÛ poskytnutím finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 50.000 Kã na prezentaci
v rámci Mezinárodního veletrhu turistick˘ch moÏností v regionech, REGI-
ONTOUR 2003, kter˘ se koná na brnûnském v˘stavi‰ti ve dnech 9. - 12. led-
na 2003,

❖ schválila uzavfiení smlouvy s KTV, a.s. Pfierov o vytvofiení díla - v˘robu a vy-
sílání zpravodajsk˘ch blokÛ a dal‰ích audio-vizuálních programÛ v rámci
mûsta Pfierova v mûsících leden - bfiezen roku 2003 ve v˘‰i 479.160 Kã.
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dne 28. listopadu 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila podnájem ãásti nebytov˘ch prostor v objektu obãanské vybavenos-
ti ã. p. 2751 v obci Pfierov, Optiky 16 prostory tûlocviãny, ‰atny, sprchy a so-
ciálního zafiízení

- Fotbalovému klubu Viktorie, se sídlem Pfierov za úãelem vyuÏití prostor
pro trénování oddílu kopané,

- Josefu Bräuerovi, bytem Pfierov za úãelem vyuÏití prostor pro trénování
oddílu tenisu,

- Petru Koutnému, bytem Pfierov za úãelem vyuÏití prostor pro trénování
oddílu motocrossu, kdyÏ nájemcem nebytov˘ch prostor je Jaroslav Obru-
ãa, bytem Pfierov,

❖ schválila podmínku pro zvlá‰tní uÏívání komunikace - nám. T. G. Masaryka
pro povolení vjezdu pouze vozidlÛm do celkové hmotnosti 7 tun (dodávky,
vozidla Avia),

❖ souhlasila se ãlenstvím mûsta Pfierova na dal‰í období v˘konu práva mysli-
vosti v Honebním spoleãenstvu Kokory a vstupem honebních pozemkÛ ve
vlastnictví mûsta Pfierova v ãástech katastrálních území Penãice, Penãiãky,
âekynû, Îeravice, delegovala JUDr. Otakara ·i‰ku jako zástupce mûsta Pfie-
rova v Honebním spoleãenstvu Kokory,

❖ podala návrh na Okresní úfiad Pfierov, referát Ïivotního prostfiedí o uvedení
vlastní honitby v rozsahu rozhodnutí o uznání vlastní honitby pod názvem
„Svrãov“,

❖ jmenovala pana Miroslava Sekeru ãlenem komise pro fie‰ení honiteb na po-
zemcích mûsta Pfierova.

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova povûfiit Radu mûsta Pfierova pro-
vádût s úãinností od 1. 1. 2003 rozpoãtová opatfiení v tomto rozsahu:

- zapojení úãelov˘ch dotací na pfiíjmovou stranu rozpoãtu a souãasnû v sou-
ladu s úãelov˘m urãením na v˘dajovou stranu rozpoãtu bez omezení,

- úpravy rozpoãtu do v˘‰e 1,000.000 Kã na jeden závazn˘ ukazatel (tj. 1 fiá-
dek rozpoãtu), pfiiãemÏ celková úprava rozpoãtu za kalendáfiní rok ne-
pfiesáhne ãástku 50,000.000 Kã na pfiíjmové stranû rozpoãtu a souãasnû
ãástku 50,000.000 Kã na v˘dajové stranû rozpoãtu,

- úpravy jednotliv˘ch poloÏek rozpoãtové skladby,
❖ schválila poskytnutí finanãních prostfiedkÛ z rozpoãtu mûsta na nákup kera-

mické pece pro subjekt Matefiská ‰kola Pfierov, Máchova 14 ve v˘‰i 50.000 Kã,

❖ schválila uvolnûní Mgr. Eleny Grambliãkové z funkce fieditelky Základní ‰ko-
ly Pfierov, Svisle 13 pro v˘kon funkce místostarostky mûsta Pfierova,

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

Pfiíjemce dávek státní sociální
podpory upozorÀujeme na zmûnu
správního orgánu.

Kromû jiného na Mûstsk˘ úfiad
Pfierov ve správním obvodu obce
s roz‰ífienou pÛsobností pfiejdou
k 1. 1. 2003 i agendy obãansk˘ch
prÛkazÛ, cestovních dokladÛ a do-
pravnû správní, které jsou a zÛsta-
nou i nadále v budovû na nám.
T. G. Masaryka 16.

Právû zde vÏdy obãan platil
správní poplatek v kolcích. Od
1. ledna 2003 nastává zmûna - plat-
ba správních poplatkÛ bude se pro-
vádût v hotovosti v pokladnû, která
bude zprovoznûna u jedné z pfiepá-
Ïek. Napfiíklad pfii zápisu drÏitele

Správní poplatky se budou vybírat v hotovosti

osobního automobilu zaplatíte
300 Kã, za vydání fiidiãského prÛ-
kazu 50 Kã, za pfiidûlení registraã-
ní tabulky vozidla za 1 kus 100 Kã,
za vydání cestovního pasu 200 Kã,
za vydání cestovního pasu ve lhÛtû
krat‰í 30 dnÛ 600 Kã, za v˘mûnu
platného obãanského prÛkazu na
Ïádost obãana a v jeho osobním záj-
mu 100 Kã.

Znovu upozorÀujeme, Ïe pokud
obãan platil na okresním úfiadû
správní poplatek, platil ho v kol-
cích, poplatek vybíral stát. Od
1. 1. 2003 bude tyto správní poplat-
ky vybírat Mûstsk˘ úfiad Pfierov
a budou vybírány v hotovosti, jsou
pfiíjmem do rozpoãtu mûsta.

V souvislosti s pokraãující reformou vefiejné správy dochází ke
dni 31. prosince 2002 k ukonãení ãinnosti Okresního úfiadu Pfie-
rov jako orgánu státní správy. V˘kon státní správy od 1. 1. 2003
pfiechází na mûsta Pfierov, Hranice a Lipník nad Beãvou - obce s roz-
‰ífienou pÛsobností. V návaznosti na tuto skuteãnost upozorÀuje-
me, Ïe správní poplatky, které okresní úfiad vybíral v kolcích, bude
Mûstsk˘ úfiad Pfierov vybírat hotovû v penûzích.
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Informace pro pfiíjemce
dávek sociální podpory

Od 1. ledna 2003 bude státní sociální podporu na území b˘valého
okresu Pfierov vykonávat Mûstsk˘ úfiad Pfierov (se sídlem Pfierov, Bra-
trská 34, PSâ 750 11), jmenovitû odbor státní sociální podpory. Od-
bor státní sociální podpory bude sídlit v Pfierovû, Smetanova ul. ã. 4.
Kontaktní místa státní sociální podpory budou i nadále umístûna na
adresách:
Kontaktní místo státní sociální podpory Pfierov, Smetanova 4
Kontaktní místo státní sociální podpory Hranice, Purge‰ova 1399
Kontaktní místo státní sociální podpory Lipník n. Beãvou, Bratrská 358
Kontaktní místo státní sociální podpory Kojetín, 6. kvûtna 1160

Úfiední dny: pondûlí 8.00 - 11.15 hod. 12.00 - 17.00 hod.
úter˘ 8.00 - 11.15 hod. 12.00 - 15.00 hod.
stfieda 8.00 - 11.15 hod. 12.00 - 17.00 hod.
ãtvrtek 8.00 - 11.15 hod. 12.00 - 15.00 hod.
pátek zavfieno

Tfiíkrálová sbírka 2003
V lednu roku 2003 se ve mûstû

Pfierovû a okolních obcích usku-
teãní Tfiíkrálová sbírka 2003. Na
celostátní úrovni ji pofiádá SdruÏe-
ní âeská katolická charita a na
místních úrovních Oblastní ãi Far-
ní charity. Sbírku na Pfierovsku or-
ganizuje Oblastní charita Pfierov.

SâKCH se snaÏí touto sbírkou
cílevûdomû formovat vefiejné mí-
nûní ve prospûch sociálnû slab˘ch
a trpících. Usiluje o podporu zájmu
o dobroãinnost a angaÏovanost lidí
v díle sluÏby bliÏnímu v nouzi, a to
jak v âeské republice, tak ve svûtû.

Sbírka na Pfierovsku probûhne jiÏ
poãtvrté. Je pofiádána formou kole-
dování na vefiejn˘ch prostranstvích
i v domácnostech.

KaÏdá skupinka má svého ve-
doucího, kter˘ je povûfien k vyko-
návání sbírky. Povûfiení má formu
prÛkazu vedoucího. Na prÛkaze
jsou uvedeny iniciály vedoucího,
které jsou shodné s údaji v OP. Ve-
doucí má úfiednû zapeãetûnou po-
kladniãku (MûÚ nebo Obecní úfiad),
na ní je logo Charity a ãíslo, které
je shodné s ãíslem na prÛkaze. KaÏ-
d˘ vedoucí je povinen se prokázat
prÛkazem. Uvidíte-li nûkoho, kdo
neodpovídá popisu, jistû vybírá ne-
oprávnûnû. V takovém pfiípadû vo-
lejte Oblastní charitu Pfierov 581
204 717, koordinaãního pracovní-
ka 607 648 482 nebo Policii âR.

Motto Tfiíkrálové sbírky 2003:
Pomoc rodinám a lidem v nouzi

u nás i v zahraniãí a podpora cha-
ritního díla.
Jak budou vyuÏity získané
prostfiedky?

65 % získan˘ch prostfiedkÛ bude
rozdûleno prostfiednictvím farních
a diecézních charit do stfiedisek po-
moci a na aktivity diecézních (arci-
diecézních) charit.

Zbylá ãást bude rozdûlena pro
humanitární pomoc do zahraniãí
a v souladu se zákonem na pokrytí
nákladÛ na pfiípravu a realizaci sbírky:

Místní vyuÏití:
Sbírku v regionu Pfierov organi-

zuje Oblastní charita Pfierov. Prio-
ritou sbírky na Pfierovsku je pod-
pora realizace Církevního dûtského
domova Emanuel Stará Ves a pfií-
má pomoc lidem v krizi. Z ãásti v˘-
tûÏku bude podpofien projekt Ho-
spice na Sv. Kopeãku u Olomouce
a Krizov˘ fond Charit. V˘nos sbír-
ky z roku 2002 byl 311.906,40 Kã.

Za pomoc dûkujeme starostÛm
mûst a obcí, v‰em koledníkÛm -
dobrovolníkÛm, studentÛm Stfied-
ní odborné ‰koly a stfiedního od-
borného uãili‰tû ·ífiava, Stfiední pe-
dagogické ‰koly Pfierov a Stfiední
zdravotnické ‰koly Pfierov, knûÏím
dûkanátu Pfierov, Policii Pfierov
a Mûstské policii Pfierov.

Ivana Baìurová

Zápis dûtí do 1. roãníkÛ
základních ‰kol v Pfierovû

probûhne
dle § 3, odst. 1 vyhlá‰ky M·MT ã. 291/1991Sb., o základní ‰kole

ve dvou termínech:

ve stfiedu 15. ledna 2003 a ve ãtvrtek 16. ledna 2003
od 14.00 do 18.00 hod.

na Z· Hranická - Pfiedmostí, Z· a M· Pod skalkou - Pfiedmostí
Z· Za ml˘nem, Z· Velká DláÏka, Z· Trávník, Z· Svisle,

Z· Îelatovská, Z· U tenisu a Soukromé Z· Máchova
a

ve stfiedu 15. ledna 2003 a v úter˘ 11. února 2003
od 14.00 do 18.00 hod.

na Z· a M· BoÏeny Nûmcové

Do 1. tfiíd Z· se zapisují v‰echny dûti, které do 31. 8. 2003 dovr‰í 6ti let
a dûti, kter˘m v roce 2002 byl odloÏen zaãátek povinné ‰kolní docházky
dle § 34 zákona ã. 29/1984 Sb., o soustavû základních ‰kol, stfiedních ‰kol
a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol (‰kolsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Nepfiihlá‰ení dítûte k povinné ‰kolní docházce je moÏno stíhat dle § 31
zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Rozhodnutí o odkladu povinné ‰kolní docházky vydává fieditel základ-
ní ‰koly, kde bylo dítû u zápisu, v souladu s § 3 zákona ã. 564/1990 Sb.,
o státní správû a samosprávû ve ‰kolství, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to
na základû Ïádosti zákonn˘ch zástupcÛ dítûte (dále jen rodiãe) a po pfied-
loÏení doporuãení odborného lékafie, pfiípadnû odborného posudku peda-
gogicko-psychologické poradny nebo speciálnû-pedagogického centra.

Rodiãe mají ze zákona právo volby ‰koly. Na území Mûsta Pfierov pla-
tí Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 8/2000 o spádov˘ch obvodech základních
‰kol na území mûsta Pfierova, v platném znûní. Do základních ‰kol fiedi-
telé pfiednostnû zafiazují dûti, které mají trval˘ pobyt ve spádovém obvo-
du ‰koly. Uvedená vyhlá‰ka je vyvû‰ena na v‰ech základních ‰kolách. Kraj-
sk˘ úfiad Olomouckého kraje rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí
fieditele podle § 3 odst. 2 zákona ã. 564/1990 Sb., o státní správû a samo-
správû ve ‰kolství, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Pfii zápisu rodiãe pfiedloÏí:
1) rodn˘ list dítûte
2) doklad o trvalém pobytu

Pokud lze zjistit údaje obsaÏené ve v˘‰e uveden˘ch dokladech z ob-
ãanského prÛkazu rodiãÛ, je moÏné tyto doklady obãansk˘m prÛkazem
rodiãÛ nahradit.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu

Upozornûní
S úãinností od 1. 1. 2003 se mûní název odboru ‰kolství,
mládeÏe a sportu na odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch lis-
tÛ najdete na internetové adrese

mesto.prerov.cz/listy
Pfierovské listy jsou zde umístûny
ve formátu PDF. Soubory lze otev-
fiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do
svého poãítaãe. Pro kontakt s re-
dakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vy-
uÏít také email

eva.safrankova@mu-prerov.cz

Pfierovské listy na internetuPravidelné ovûfiování
provozuschopnosti sirén

Na základû vyhlá‰ky Ministerstva
vnitra ã. 380/2002 Sb., k pfiípravû a pro-
vádûní úkolÛ ochrany obyvatelstva,
bude provádûna kaÏdou první stfiedu
v mûsíci ve 12 hodin akustická zkou‰-
ka varovacího systému. Sirény budou
houkat 2 minuty trval˘m tónem.
U hlasov˘ch sirén bude houkání dopl-
nûno slovním ohlá‰ením zkou‰ky.
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MùSTSK¯ DÒM

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LEDEN 2003

LÁZNĚ BOCHOŘ, tel. 581 205 045

Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:
pondělí až pátek 7 – 18

od 1. 1. do 6. 1. 2003  - zavřeno!

úterý14 -20 muži, středa 13 - 20 ženy + masáže

čtvrtek 14 - 21 muži + masáže

od 1. 1. do 6. 1. 2003  - zavřeno!

VÝJIMKY
středa 1. 1. 2003

13 - 18 (dětský), 13 - 18 (krytý)

čtvrtek 2. 1. 2003

12 - 20 (dětský), 12 - 21 (krytý)

pátek 3. 1. 2003
12 - 20 (dětský), 12 - 22 (krytý)

ZIMNÍ STADION SAUNA, tel. 581 201 268

v lednu je muzeum uzavfieno

15. 1. v 18.00 • Klavírní recitál
Marka Keprta v pamûtní síni A. Mer-
varta a J. Bajáka pfierovského zám-
ku. Na programu skladby J. S. Ba-
cha, J. Haydna, R. Schumanna
a dal‰ích.

HRAD HELF·T¯N

MUZEUM
KOMENSKÉHO

5. 1. v 15 hod. • Koncert Pfiero-
váãku v Prosenicích v kostele sv. Ja-
na Kfititele
15. 1. od 17 hodin • DDM Atlas •
Novoroãní turnaj v ‰ipkách - pfii-
hlásit se mohou jednotlivci a ro-
dinné dvojice
Pohádkové pondûlí - kaÏdé pondû-
lí 10-11.30 hodin - spontánní ãin-
nost ve v˘tvarce a v tûlocviãnû pro
maminky s mal˘mi dûtmi.
Keramické hrátky - od 10. ledna
kaÏd˘ pátek od 15 do 18 hodin
a kaÏdou sobotu od 9 do 12 hodin.
Stfiedeãní klubovna - kaÏdou stfie-
du od 13 do 16.30 hodin.

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12, tel.: 581 209 353, 581 201 46

www.volny.cz/ddmatlas

6. 1. - 31. 1. • Mgr. Marie Geblová
- Su‰ené kvûtiny - vazby

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ
CENTRUM
v˘stavní síÀ, Kainarova 9

6. ledna 2003 • Beseda s J. Zava-
dilovou o antick˘ch památkách Tu-
recka ve ãtvrtek v 16.30 hodin
v Korvínském domû na Horním ná-
mûstí.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý 15 – 20 18 – 21
Středa 15 – 20 15 – 21 (15-19 část. pronájem)

Čtvrtek 17 – 20 18 – 21 (18-19 část. pronájem)

Pátek 15 – 20 15 – 22 (15-16, 21-22 část. pronájem)

Sobota 10 – 20 10 – 20
Neděle 10 – 18 10 – 18

Den sauna BIO-V sv. terapie, masáÏe, rekondiãní stoly
skot. stfiiky, solárium, perliãka

Pondělí 17 – 21 (společná) 12 – 20 7.30 – 20
Úterý 14 – 20 (ženy) 12 – 20 7.30 – 20
Středa 13 – 21 (muži) 12 – 20 7.30 – 20
Čtvrtek 15 – 20 (ženy) 12 – 20 (i protiproud) 7.30 – 20
Pátek 14 – 21 (muži) 12 – 20 (i protiproud) 7.30 – 20
Sobota 13 – 18 (lichá - muži, sudá - ženy) zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV
1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec - 15 km, ved. J. ·vec, od-
chod 10 hod., sraz u Sokolovny
4. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n -
10 km, ved. M. Kauer, odj. 9.30 hod.
4. 1. • Fren‰tát p. R. - Pustevny -
Radho‰È - RoÏnov p. R. - 22 km,
ved. J. Sedláková, odjezd 5.58 hod.
7. 1. • SchÛzka turistÛ, Vinary-Na
Skalce ve 14 hodin, odjezd A13.15
hodin
9. 1. • Prosenice - Radvanice - Pen-
ãice - Záb. Lhota - Vinary - 12 km,
ved. M. Kauer, odj. 9.30 hod.
11. 1. • Hole‰ov - Îopy - Pfiílepy -
Lukoveãek - Fry‰ták - Zlín - 22 km,
ved. L. Bafiinka, odjezd 7.23 hod.

16. 1. • Bystfiice p. H. - Slavkov -
Brusné - Chom˘Ï - Hlinsko - 12 km,
ved. M. Bráblíková, odj. 7.23 hod.
18. 1. • Tr‰ice - Penãice - Zábe‰t-
ní Lhota - Sobí‰ky - Buk - Prosenice
- 14 km, ved. J. ·vec, odj. 8.20 hod.
20. 1. • V˘roãní konference odboru
- v 15 hodin v kinû Hvûzda
23. 1. • Prosenice - Radvanice - Buk
- Sobí‰ky - Vinary - Pfierov - 12 km,
ved. V. Visnar, odjezd 9.30 hod. 
25. 1. • Horka - Chomoutov - Plané
Louãky - Olomouc - 10 km, ved.
Î. Zapletalová, odj. 6.05 hod.
30. 1. • Kojetín - Lobodice - Anín -
Tovaãov - 12 km, ved. M. Kauer, od-
jezd 7.27 hod.

Reprezentaãní plesy
a spoleãenské veãery

10. 1. ve 20 hodin • Reprezentaã-
ní ples Gymnázia Jana Blahoslava
spojen˘ se stuÏkováním maturantÛ
17. 1. ve 20 hodin • IX. reprezen-
taãní ples ‰koly SO· a SOU ·ífia-
va 7
18. 1. ve 20 hodin • Reprezentaã-
ní a stuÏkovací ples Stfiední prÛ-
myslové ‰koly
24. 1. ve 20 hodin • StuÏkovací
ples 4.C Gymnázia Jakuba ·kody
25. 1. ve 20 hodin • Reprezentaã-
ní ples Nemocnice s poliklinikou
v Pfierovû
31. 1. ve 20 hodin • StuÏkovací
ples Gymnázia Jana Blahoslava
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100,
581 215 101

prosinec - únor: zavfieno

Pro turistickou vefiejnost je hrad
v sobotu 4. ledna otevfien od 8 do
15 hodin za jednotné vstupné 5 Kã.

AKADEMIE 3. VùKU
22. 1. 2003 • Psychické poruchy
ve stáfií a jejich prevence - lékafi
psychosociál. odd. primáfie MUDr.
Juraje Rektora. Pfiedná‰ka se bu-
de konat v sále interního pavilo-
nu nemocnice. Vstup zdarma.

CENTRUM PRO
VOLN¯ âAS MLÁDEÎE

23. - 28. 2. • Po stopû snûÏného
muÏe aneb Jarní prázdniny s CVâM
na Horní Beãvû. DobrodruÏné prázd-
niny plné her a zábavy. Ubytování ve
vytápûn˘ch chatkách, strava 4 x den-
nû, doprava vlastní, cena 1.250 Kã.
Pfiihlá‰ky do 1. 2. 2003 na adrese:
Centrum pro voln˘ ãas mládeÏe,
Tyr‰ova 2, Pfierov, tel. 581 211 720,
604 680 231, 608 409 916, internet:
www.cvcm.cz, e-mail: cvcm@cvcm.cz,

Plavecká pfiípravka
Dal‰í bûh pfiípravky zaãíná 6. ledna 2003. Pfiihlásit se mohou dûti od

5 let a star‰í. V pfiípadû zájmu vût‰ího poãtu seniorÛ bude zorganizován
kurz i pro nû. Pfiihlásit se mÛÏete pouze v pondûlí 6. ledna 2003 v dobû
od 15 do 16 hodin v hale plaveckého areálu. 

Pfiípravka bude probíhat jiÏ od 6. ledna, a to kaÏdé pondûlí a ãtvrtek
vÏdy od 16 do 17 hodin, ruãník a m˘dlo s sebou.

Poplatek za kurz trvající od 6. ledna do 27. bfiezna ãiní pro dûti 450 ko-
run a pro seniory 600 korun.

Základní ãlánek
Hnutí Brontosaurus DELFÍN

zve dûti a mládeÏ
od 8 do 15 (popfi. 18) let na

Zimní lyÏafisk˘ tábor
OL·ANKA

23. 2. - 2. 3. 2002
Tábor bude zamûfien˘ na sjezdové
lyÏování, snowboarding i bûÏky. Po
dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ.
Program je doplnûn o hry v zimní
pfiírodû, hry v místnosti a pfiedná‰-
ku horské sluÏby.
Místo: Chata Ol‰anka u Starého
Mûsta pod SnûÏníkem (Velké Vrb-
no), 2 km od Paprsku
Cena: 2.300 Kã (vãetnû vlekÛ)

Informace a pfiihlá‰ky:

Karel Jílek, Boh. Nûmce 15, Pfierov,
750 02, Tel. 581 207 119, 606 742
438, E-mail: jilek.karel@quick.cz. Výjimka - dne 1. 1. 2003 - vše zavřeno!

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + purpurová barevn˘ inzerát

1/1 strany (190 x 272 mm) 9.575 Kã 10.730 Kã 13.950 Kã
1/2 strany (190 x 135 mm) 5.164 Kã 5.680 Kã 7.384 Kã
1/4 strany (94 x 135 mm) 2.643 Kã 2.998 Kã 3.897 Kã
1/8 strany (94 x 66,5 mm) 1.750 Kã 1.925 Kã 2.503 Kã
men‰í 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2 43 Kã/1 cm2

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,

e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)
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V lednu se mÛÏete tû‰it na v˘bûr umûleck˘ch dûl
stál˘ch autorÛ na‰í galerie: Jan Hladk˘, Jifií Sko-
fiepa, Jifií Mádlo, Ale‰ a Magda Valãíkovi - krásné

malované obrazy, Vûra Kováfiová, Alena ·lapáková,
Václav Johanus - grafika a kresby, Ivana Pavli‰ová, Mi-

roslava Janou‰ková - keramické a sklenûné originály. ZároveÀ mÛÏete
obdivovat velk˘ v˘bûr ‰perkÛ, sklenûné vitráÏe, originální koÏené kabelky.

1. 1. ve 14 hod. a 17 hod., 2. - 6. 1.
ve 14 hod. a 2. - 8. 1. v 17 hod. •
HARRY POTTER A TAJEMNÁ
KOMNATA - USA, dobrodruÏn˘, da-
bing, premiéra. Tajemná komnata je
znovu otevfiena. Nepfiátelé dûdice,
mûjte se na pozoru! Dal‰í netrpûli-
vû oãekávan˘ pfiíbûh kouzelnického
uãnû, snad je‰tû napínavûj‰í, dra-
matiãtûj‰í a zábavnûj‰í. ReÏie:
Ch. Columbus. Hrají: D. Radcliffe,
R. Grint, E. Watson, R. Coltrane.
2. - 7. 1. ve 20 hod. • HOLKY TO
CHTùJÍ TAKY - Nûmecko, kome-
die, titulky. …ale pofiádnû! ReÏie:
D. Gansel. Hrají: K. Herfirth, F. Woll.
9. - 12. 1. v 17.30 hod. • AMÉLIE
Z MONTMARTRU - Francie/Nûmec-
ko, romantická komedie. Film, kte-
r˘ se dívá na svût pozitivnû. Evrop-
sk˘ film roku 2001. ReÏie: J.-P. Jeu-
net. Hrají: A. Tautou, M. Kassovitz,
Rufus, Y. Moreau, A. de Penguern.
13. - 15. 1. v 17.30 hod. • CHAR-
LOTTE GRAY - Velká Británie, vá-
leãné drama, titulky, premiéra. Pfií-
bûh o lásce, lítosti a odvaze. Nato-
ãeno podle svûtového bestselleru
S. Faulkse. NejdraÏ‰í anglick˘ film
v‰ech dob. ReÏie: G. Armstrong.
9. - 14. 1. v 20 hod. • GURU -
VB/USA, komedie, titulky, premié-
ra. Jak pustit tygra z klece. KdyÏ
mluví on, Ïeny naslouchají. ReÏie:
D. Von Scherler-Mayer. Hrají: J. Mist-
ry, H. Graham, M. Tomei.
16. - 22. 1. v 17.30 a 16. - 21. 1.
ve 20 hod. • DNES NEUMÍREJ -
USA, bondovka, titulky, premiéra.
Nejnovûj‰í dobrodruÏství tajného
agenta 007, Jamese Bonda. ReÏie:
L. Tamahori. Hrají: P. Brosnan, H.
Berry, T. Stephens, R. Pike, R. Yune.
23. - 29. 1. v 17.30 hod. a 23. - 28. 1.
ve 20 hod. • KAME≈ÁK - âR, ko-
medie, premiéra. Komedie ZdeÀka
Tro‰ky. Hrají: V. Vydra, J. Paulová,
M. Va‰ut, L. Lipsk˘, J. Laufer, L. Îu-
paniã, V. Kuchtová, T. Lipsk˘.
30. 1. - 5. 2. v 17.30 hod. • HLA-
DINA ADRENALINU - USA, akãní
thriller, titulky, premiéra. Vzru‰ují-
cí podívaná plná honiãek na lyÏích,
na snowboardech, v helikoptérách,
s padáky, na raftech, na motor-
kách… ReÏie: Ch. Duguay.
30. 1. - 4. 2. ve 20 hod. • DùVâÁT-
KO - âR, tragikomedie, premiéra.
…na cestû mezi byty, postelemi
a sny… ReÏie: B. Tuãek. Hrají:
D. Hovorová, O. Vetch˘, J. Hubinská.

Novoroãní speciál
1. 1. v 20 hod. • AMADEUS 2002
- USA, historick˘, titulky, premiéra.
ReÏisérsk˘ sestfiih, obsahuje navíc
témûfi 30 minut pÛvodnû nepouÏi-
t˘ch scén. ReÏie: M. Forman. Hrají:
F. M. Abraham, T. Hulce, E. Berrid-
ge, K. McMillan, J. Jones.

8. 1. ve 20 hod. • BLAÎENÉ BY-
TOSTI - Francie/Indie, komedie, ti-
tulky, premiéra. Svobodu ducha tûÏ-
ko zavfiít do klece. ReÏie: J.-M. Barr,
P. Arnold. Hrají: J.-M. Barr, E. Bou-
chej, R. Duris, I. Candelier.

15. 1. ve 20 hod. • ZEMù NIKO-
HO - Anglie, komedie/drama, titul-
ky, premiéra. Skvûlá komedie s váÏ-
n˘m poselstvím. Oscar za nejlep‰í
zahraniãní film. Zlat˘ Glóbus za
nejlep‰í zahraniãní film. ReÏie:
D. Tanovic. Hrají: B. Djuric, R. Bi-
torajac.
22. 1. ve 20 hod. • LÁSKA NA
GRILU - Nûmecko, komediální pfií-
bûh, titulky, premiéra. VÏdy a v‰ude
se mÛÏe stát zázrak, kdyÏ v nûj vû-
fií‰. ReÏie a scénáfi: A. Dresen & team.
Hrají: ·. Kuhnert, G. M. Schmeide,
A. Prahl, T. Merten a dal‰í.
29. 1. ve 20 hod. • LÁSKA SHORA
- âR, poetická komedie, premiéra.
Podivuhodná procházka po cestách
mysli. ReÏie a scénáfi: P. Marek. Hra-
jí: M. Hrubá, P. Holoubek, P. Marek,
B. Karásek, J. Provazníková a dal‰í.

telefon/fax: 581 202 216
e-mail: hvezda@dokina.cz

net: www.dokina.cz/hvezda

v  k i n û  H v û z d a

filmov˘ klub

v  k i n û  H v û z d a
ARTKINO

pfiedstaven í    pro  dût i  a  m ládeÏ

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v úter˘ 14. ledna 2003

M i N i G A L E R i E  Ž E R O T Í N  Z . H .
telefon 581 202 728 • fax 581 217 797 • e-mail: zerotinzh@volny.cz

P¤EROVSKÉ LISTY - vydává Mûsto Pfierov, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková • Vychází jedenkrát za mûsíc • Náklad 20.700 v˘tiskÛ • Redakce: Bratr-
ská 34, 750 00 Pfierov, tel. 581 268 213, e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel. 581 225 393,
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Provoz v Minigalerii Îerotín Z.H. bude v lednu 2003 z technick˘ch dÛvodÛ
ãásteãnû omezen, ale i pfiesto si budou moci náv‰tûvníci opût prohlédnou ole-
je, akvarely a pastely mladé pfierovské malífiky Pavlíny Haderkové-Filou‰ové,
která ve sv˘ch obrazech zachycuje zákoutí mûsta Pfierova, záti‰í s kvûtinami,
ale i motivy z Chorvatska.

Souborná v˘stava stál˘ch autorÛ
Alena Fáberová - keramické figury
Jifií Tomanec - kovové ‰perky
UÏitková keramika z Kun‰tátu
Tkalcovny ZdeÀka Kubáka - kolekce tkan˘ch v˘rob-
kÛ i díla dal‰ích autorÛ.

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 581 216 111

1. 1. ve 14 hod. a 2. - 6. 1. ve 14 hod.
• HARRY POTTER A TAJEMNÁ
KOMNATA - USA, rodinn˘/dobro-
druÏn˘, dabing, premiéra. Tajemná
komnata je znovu otevfiena.
12. 1. v 15.00 hod. • MY·ÁK STU-
ART LITTLE 2 - USA, rodinná ko-
medie, dabing. My‰ák Stuart znovu
v akci! V hlavní roli v ãeském znûní
Martin Dejdar. ReÏie: R. Minkoff.
19. 1. v 15 hod. • P¤Í·ERKY, s.r.o.
- USA, animovan˘, dabing. Nejno-
vûj‰í poãítaãem animovan˘ film od
tvÛrcÛ obou PfiíbûhÛ hraãek a Îivo-
ta brouka, Pfií‰erky, s.r.o.
26. 1. v 15 hod. • VLÁâEK KOLE-
JÁâEK - âR, pásmo animovan˘ch
pohádek.

Rok 2003 zahájíme v˘stavou dvou autorÛ. Novou
kolekci sv˘ch obrazÛ pfiedstaví Miroslav Drá-
bek. Jeho oblíbenou technikou je klasická olejo-
malba na plátnû ãi dfievû, kde se tématicky orien-
tuje na bizarní svût cirkusu a divadla. Vûnuje se

téÏ akvarelÛm, kombinovan˘m
technikám nebo pastelu. V le-
tech 1995 aÏ 2000 se zúãastnil
fiady spoleãn˘ch i samostatn˘ch
v˘stav doma i v zahraniãí.

Druh˘ autor bude v na‰í ga-
lerii vystavovat poprvé. Je to pl-
zeÀsk˘ kreslífi a ilustrátor
Zdenûk DoleÏal. Jeho kolekce
ilustrací s pfiírodní tematikou je
naz˘vána vûdeckou ilustrací a je
ãasto pouÏívaná do odborn˘ch
knih a ãasopisÛ. Budete mít pfií-
leÏitost vidût precizní kresby Ïi-
voãichÛ a rostlin, provedené
v kombinované technice.

Díla obou autorÛ si mÛÏete
v galerii prohlédnout v termínu
od 20. do 31. ledna 2003.

CENTRUM

Miroslav Drábek „Taneãnice“ (2000)

Jasínkova 2 (za Priorem)
tel. 581 209 170
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Vážení spoluobčané,

pokud Ïijete v Pfierovû, mohl by Vás zaujmout tento dotazník, kte-
r˘ pro Vás pfiipravil MûÚ - Odbor rozvoje ve spolupráci se sociology
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Centrem
pro komunitní práci stfiední Morava a jeho spolupracovníky. PrÛzkum
je jedním z krokÛ obãanské spolupráce pfii rozhodování o vûcech,
které se Vás bezprostfiednû t˘kají. V˘sledky budou postupnû zvefiej-
nûny a také pfiedloÏeny mûstskému zastupitelstvu. Bude od Vás las-
kavé, kdyÏ vûnujete 15 - 20 minut svého ãasu vyplnûní dotazníku.
Anketní lístky můžete odevzdat do připravených schránek
v informačních centrech města Přerova v ulicích Kratochvílo-
va nebo Kainarova, v nákupních domech Hypernova, Kauf-
land, Albert, Billa, Delvita, Zlatý Zubr a Jižanka, dále osobně
nebo odeslat na MěÚ Přerov, Odbor rozvoje, Bratrská 34,
750 11 Přerov, do 28. 2. 2003. Dotazník je také k dispozici na
internetové adrese: http://mesto.prerov.cz/anketa.

Pfiípadné dotazy zodpovíme na telefoním ãísle 581 268 610. 

Dûkujeme. Odbor rozvoje Mûstského úfiadu Pfierov

Své odpovûdi vyznaãte ve sloupcích u kaÏdé otázky, poslední slou-
pec ( znak 1 - 200) slouÏí aÏ pro vyhodnocení ankety. U kaÏdé otáz-
ky zakfiíÏkujte právû jednu odpovûì, pokud není uvedeno jinak.

Jak dlouho bydlíte v Přerově?
1. ménû neÏ 5 let 1 1
2. 6 - 15 let 2
3. více neÏ 16 let 3
4. nebydlím v Pfierovû ani jeho místní ãásti 4

Ve které části Přerov I - město bydlíte?
1. centrum (V. Novosady - Komenského - ·robárova) 1 2
2. Bayerova - Dvofiákova - nemocnice 2
3. Dvofiákova - Kabelíkova - Îelátovská 3
4. Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 4
5. Bfií. HovÛrkov˘ch - 17. listopadu - Ztracená 5
6. Bfií. HovÛrkov˘ch - Îelátovská - U hfibitova 6
7. Denisova - Ztracená - Tfiebízského - gen. Rakovãíka 7
8. JiÏní ãtvrÈ - 9. kvûtna 8
9. TrÏní - Polní - Velká DláÏka 9

10. Velká DláÏka - Za Ml˘nem - Osmek 10
11. Za Ml˘nem - Osmek - Bezruãova - Sadová 11
12. jinde (vypi‰te) .......................................................... 3

Ve které místní části města bydlíte?
1. net˘ká se mne 1 4
2. Pfierov II - Pfiedmostí 2
3. Pfierov III - Lovû‰ice 3
4. Pfierov IV - Kozlovice 4
5. Pfierov V - Dluhonice 5
6. Pfierov VI - Újezdec 6
7. Pfierov VII - âekynû 7
8. Pfierov VIII - Henãlov 8
9. Pfierov IX - L˘sky 9

10. Pfierov X - Popovice 10
11. Pfierov XI - Vinary 11
12. Pfierov XII - Îeravice 12
13. Pfierov XIII - Penãice 13

Představte si, že by se vám v budoucnu naskytla možnost se
odstěhovat z Přerova. Využil/a byste ji?

1. urãitû ne 1 5
2. spí‰e ne (jen ve v˘jimeãném pfiípadû) 2
3. rád bych se pfiestûhoval/a v rámci Pfierova 3
4. spí‰e ano (uvaÏoval/a bych o tom) 4
5. urãitû ano 5

Jaký by byl důvod pro vaše případné stěhování?
odpovězte, prosím i v případě, že se stěhovat nechcete.
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. ‰patné Ïivotní prostfiedí 1 2 6
2. ‰patné pracovní uplatnûní ve mûstû a okolí 1 2 7
3. nedostatek kulturního vyÏití a trávení

volného ãasu 1 2 8

4. nízká kvalita obchodu a sluÏeb 1 2 9
5. nespokojenost se stávajícím bydlením 1 2 10
6. neexistence funkãního trhu s byty 1 2 11
7. nespokojenost s bezpeãností ve mûstû 1 2 12
8. problémy s cizinci 1 2 13
9. problémy s etnick˘mi men‰inami 1 2 14

10. vzhled mûsta (napfi. zanedbané a zchátralé
budovy...) 1 2 15

11. problémy s ãistotou a údrÏbou vefiejn˘ch
prostranství 1 2 16

12. pfiíli‰ velk˘ provoz (nespokojenost s dopravou) 1 2 17
13. vadí mi mûstsk˘ styl Ïivota 1 2 18
14. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ........................................... 19

......................................................................... 20

Změnila se čtvrť nebo ulice, ve které žijete, za posledních 12 let?

1. zlep‰ila 1 21
2. zÛstala stejná 2
3. zhor‰ila 3
4. nedokáÏi posoudit 4

Představte si, že k vám přijela návštěva, která nikdy v Přero-
vě nebyla. Čím byste se jí pochlubil/a?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. zámek 1 2 22
2. historická ãást mûsta 1 2 23
3. pfiírodní zajímavosti v okolí 1 2 24
4. moÏnosti kulturního vyÏití 1 2 25
5. moÏnosti sportovního vyÏití 1 2 26
6. park Michalov 1 2 27
7. jiné (vypi‰te) ……………………………… 28

……………..……………………………… 29

Které místo v Přerově, považujete za nejzanedbanější?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. ·kodova ulice 1 2 30
2. Kojetínská ulice 1 2 31
3. Tovaãovská ulice 1 2 32
4. Jateãní ulice 1 2 33
5. Tyr‰Ûv most 1 2 34
6. Îerotínovo námûstí 1 2 35

Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane!

➝

ANKETA
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7. nám. Pfierovského povstání 1 2 36
8. Pfiedmostí 1 2 37
9. jiné (vypi‰te) .................................................... 38

........................................................................ 39

Která místa ve městě byste rádi nechali upravit?
vypi‰te ................................................................... 40
............................................................................... 41
............................................................................... 42

Které jsou nejožehavější problémy ve vašem bydlišti?
vypi‰te ................................................................... 43
............................................................................... 44
............................................................................... 45

Jaká je podle vás největší priorita rozvoje města?
1. prÛmyslové centrum oblasti 1 46
2. v˘znamn˘ dopravní uzel 2
3. centrum cestovního ruchu a turistiky 3
4. jiná (vypi‰te) ......................................................... 47

............................................................................. 48

Uveďte jednu z následujících možností rozvoje průmyslu, kte-
rou by podle vás měla radnice v Přerově preferovat?

1. budování nov˘ch prÛmyslov˘ch zón tzv.
„na zelené louce“ 1 49

2. obnova star˘ch a nevyuÏívan˘ch prÛmyslov˘ch
areálÛ 2

3. Ïádnou z moÏností, prÛmysl není tfieba podporovat 3

Jste spokojen/a s čistotou v Přerově?
1. ano 1 50
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Proč nejste spokojen/a s čistotou?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. odpadky nejsou pravidelnû odváÏeny 1 2 51
2. údrÏba vefiejné zelenû je ‰patná 1 2 52
3. problémy s psími v˘kaly 1 2 53
4. není zabezpeãen pravideln˘ úklid ulic 1 2 54
5. zneãi‰tûné ovzdu‰í 1 2 55
6. ãerné skládky 1 2 56
7. problémy se sbûrem tfiídûného odpadu 1 2 57
8. nedostateãn˘ úklid v okolí kontejnerÛ 1 2 58
9. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ............................................ 59

.......................................................................... 60

V následujícím seznamu vyznačte ta místa k odpočinku a trá-
vení volného času, která v Přerově využíváte:
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. nábfieÏí podél fieky Beãvy 1 2 61
2. park Michalov 1 2 62
3. ostatní mûstské parky 1 2 63
4. okolí Malé a Velké Laguny 1 2 64
5. voln˘ ãas trávím jin˘m zpÛsobem 1 2 65
6. jiné (vypi‰te) ....................................................... 66

........................................................................... 67

Chtěli byste sami ovlivnit vzhled parků a veřejných prostranství
v Přerově (třeba i těch, které jste uvedli v předešlé otázce)
a spolu s radnicí navrhnout jejich budoucí vzhled a využití?

1. ano 1 68
2. ne 2
3. nevím 3

Trávit volný čas lze i mnoha jinými způsoby. Co vám pro trá-
vení volného času v Přerově chybí:
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. cukrárny, kavárny, ãajovny 1 2 69
2. internetová kavárna 1 2 70
3. sportovní hfii‰tû 1 2 71
4. dûtská hfii‰tû 1 2 72
5. víceúãelová sportovní hala 1 2 73
6. klub pro mladé 1 2 74
7. spoleãensk˘ dÛm pro obãanské aktivity 1 2 75
8. nic nechybí, jsem spokojen se souãasn˘m stavem 1 2 76
9. jiné (vypi‰te) ........................................................ 77

............................................................................ 78

Cítíte se bezpečně v části města, kde žijete?
1. ano 1 79
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Proč se necítíte bezpečně?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. obavy z lidí Ïijících v této oblasti nebo ãtvrti 1 2 80
2. nevhodné chování spoluobãanÛ 1 2 81
3. ‰patné pouliãní osvûtlení 1 2 82
4. nedostateãná pochÛzková ãinnost

mûstské policie 1 2 83

5. obavy o majetek 1 2 84
6. ãast˘ v˘skyt problémov˘ch osob 1 2 85
7. jiné (vypi‰te) ....................................................... 86

........................................................................... 87

Uveďte místo v Přerově, které považujete za opravdu nebez-
pečné?

vypi‰te ......................................................................... 88
..................................................................................... 89
..................................................................................... 90

Zlepšuje se postupně možnost bezpečného pohybu pro oso-
by s omezenou schopností pohybu a orientace?

1. ano 1 91
2. spí‰e ano 2
3. spí‰e ne 3

➝

Chcete-li, aby byl vá‰ anketní lístek zafiazen do slosování o kniÏní ceny
a drobné dárkové pfiedmûty, uveìte va‰e jméno a adresu:
(Vyhodnocení ankety probûhne anonymnû a nebude spojováno s vámi)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

(moÏno odstfiihnout)✁ ✁

ANKETA
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Kde a jakým způsobem by měla být omezena rychlost vozi-
del? (např. dopravní značky, retardéry, šikany...)
vypi‰te ......................................................................... 120
..................................................................................... 121
..................................................................................... 122

Myslíte si, že by město mělo zvýšit počet parkovacích míst na
úkor zeleně?

1. ano 1 123
2. spí‰e ano 2
3. jak kde 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Pokládáte za důležité řešit funkci a vzhled autobusového nád-
raží?

1. ano, okamÏitû 1 124
2. v˘hledovû, v horizontu 5-ti let 2
3. ne 3

Co navrhujete změnit na Horním náměstí?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. opravit komunikaci 1 2 125
2. opravit a roz‰ífiit chodníky 1 2 126
3. opravit nebo doplnit laviãky 1 2 127
4. opravit nebo doplnit osvûtlení 1 2 128
5. omezit dopravu a parkování 1 2 129
6. zv˘‰it ãetnost pofiádání kulturních akcí 1 2 130
7. umoÏnit dal‰í obchodní aktivity (trhy apod.) 1 2 131
8. jiné (vypi‰te) ....................................................... 132

........................................................................... 133

Co navrhujete změnit na Žerotínově náměstí?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. opravit komunikaci 1 2 134
2. opravit a roz‰ífiit chodníky 1 2 135
3. opravit nebo doplnit laviãky 1 2 136
4. opravit nebo doplnit osvûtlení 1 2 137
5. omezit dopravu a parkování 1 2 138
6. zkulturnit prodej trhovcÛ 1 2 139
7. omezit prodej trhovcÛ 1 2 140
8. roz‰ífiit zeleÀ a zelené plochy 1 2 141
9. umístit vodní prvek (jezírko, ka‰nu, fontánu...) 1 2 142

10. roz‰ífiit plochy pro pfiedzahrádky a letní kavárny 1 2 143
11. jiné (vypi‰te) ....................................................... 144

........................................................................... 145

Jaký typ služeb postrádáte?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. oprava obuvi a koÏeného zboÏí 1 2 146
2. ãistírna, prádelna, Ïehlírna 1 2 147
3. sklenáfiství 1 2 148
4. krejãovství + opravy prádla 1 2 149
5. drobné opravárenské sluÏby 1 2 150
6. jiné (vypi‰te) ....................................................... 151

........................................................................... 152

Jaký typ obchodů postrádáte?
vypi‰te .......................................................................... 153
...................................................................................... 154
...................................................................................... 155

4. ne 4
5. nedokáÏi posoudit 5

Kde vidíte vážné nedostatky v bezbariérovosti?
vypi‰te .......................................................................... 92
...................................................................................... 93
...................................................................................... 94

Domníváte se, že doprava působí v Přerově vážné problémy?

1. ano 1 95
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Jaké to jsou problémy? 
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. málo míst k parkování 1 2 96
2. ulice pfieplnûné automobily 1 2 97
3. ‰patná prÛjezdnost 1 2 98
4. problémy s bezpeãností silniãního provozu 1 2 99
5. problémy s MHD 1 2 100
6. nedostateãné dopravní znaãení 1 2 101
7. jiné (vypi‰te) ...................................................... 102

.......................................................................... 103

Máte v současné chvíli dostatek informací o zamýšlené vý-
stavbě „třetího silničního mostu“?

1. ano 1 104
2. ne 2
3. nezajímám se o „tfietí most“ 3

Kde preferujete umístění „třetího silničního mostu“?
1. pod nemocnicí s napojením na ul. Dvofiákovu 1 2 105
2. v prodlouÏení ulice Bayerovy 1 2 106
3. nestavût uÏ Ïádn˘ nov˘ most 1 2 107

Jaká opatření by podle vás vedla ke zlepšení dopravní situa-
ce uvnitř města, mimo vybudování dálnice kolem Přerova?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. v˘stavba tzv. „prÛpichu“, tj. propojení ulic

Velké Novosady a Tovární
1 2 108

2. budování kruhov˘ch objezdÛ 1 2 109
3. v˘razné zv˘‰ení parkovného v centru 1 2 110
4. vylouãení parkování v centru 1 2 111
5. v˘stavba podzemních parkovi‰È,

parkovacích domÛ 1 2 112

6. fie‰ení nebezpeãn˘ch pfiechodÛ semafory 1 2 113
7. budování pû‰ích zón 1 2 114
8. budování cyklostezek 1 2 115
9. posílení spojÛ MHD (zkrácení intervalÛ, ...) 1 2 116

10. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ............................................. 117
........................................................................... 118

Měla by být v některé oblasti města omezena rychlost vozidel?

1. ano 1 119
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

ANKETA
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6. jinde (vypi‰te) ....................................................... 192
............................................................................. 193

Lidé si občas stěžují na práci některých úřadů nebo na pří-
stup konkrétních úředníků. Jste s některými úřady v Přerově
nespokojen?

1. úfiady pracují dobfie, jsem s nimi spokojen 1 194
2. jsem nespokojen s (vypi‰te): .................................

.............................................................................

.............................................................................

Myslíte si, že by radnice měla přizvat občany, když plánuje zá-
sadní rozhodnutí, změnu, úpravu či jiná zlepšení některých
částí města?

1. ano 1 195
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Byl/a byste ochoten/ochotna strávit večer diskusí s pracov-
níky radnice, odborníky a dalšími občany o těchto věcech, vý-
sledcích tohoto průzkumu a o prioritách z nich vyplývajících?

1. ano 1 196
2. ne 2

Závûreãné otázky
Pro úãely zpracování a vyhodnocení dotazníku vyplÀte prosím ná-
sledující údaje:

Jaké je vaše nynější zaměstnání?
1. pracující, zamûstnanec 1 197
2. student/ka, uãeÀ/uãnice 2
3. podnikatel/ka 3
4. nezamûstnan˘/á 4
5. dÛchodce/dÛchodkynû 5
6. v domácnosti 6
7. rodiãovská dovolená 7
8. v invalidním dÛchodu/práce neschopn˘/á 8

Jakého věku jste dosáhl/a v roce 2002?
1. 15 let a ménû 1 198
2. 16 - 25 let 2
3. 26 - 35 let 3
4. 36 - 45 let 4
5. 46 - 55 let 5
6. 56 - 65 let 6
7. 66 - 75 let 7
8. 76 let a více 8

Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
1. základní ‰kola 1 199
2. uãili‰tû bez maturity 2
3. uãili‰tû s maturitou 3
4. stfiední ‰kola s maturitou 4
5. vy‰‰í odborná ‰kola 5
6. bakaláfiské 6
7. vysoko‰kolské 7

Jste muž nebo žena?
1. muÏ 1 200
2. Ïena 2

Děkujeme vám!

Myslíte si, že by se měl postavit další supermarket?
1. ano 1 156
2. spí‰e ano 2
3. spí‰e ne 3
4. ne 4

Jakého sortimentu? (další supermarket)
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. mal˘ supermarket pro kaÏdodenní nákupy 1 2 157
2. velk˘ supermarket pro kaÏdodenní nákupy 1 2 158
3. mal˘ supermarket pro speciální v˘robky 1 2 159
4. velk˘ supermarket pro speciální v˘robky 1 2 160
5. jin˘ (vypi‰te) ......................................................... 161

............................................................................ 162

Kde by měl být umístěn? (další supermarket)
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. na okraji mûsta 1 2 163
2. v centru mûsta 1 2 164
3. v Lipnické ulici 1 2 165
4. v Polní ulici 1 2 166
5. jiné (vypi‰te) ......................................................... 167

............................................................................. 168

Cítíte se dostatečně informován o aktivitách a záměrech
města?

1. ano 1 169
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Jaké informace vám nejvíce schází:
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. informace o sluÏbách mûsta pro obãany 1 2 170
2. informace o sociálních sluÏbách 1 2 171
3. informace o privatizaci bytového fondu 1 2 172
4. informace o dal‰ím rozvoji mûsta 1 2 173
5. jiné (vypi‰te) ......................................................... 174

............................................................................. 175

Kde získáváte informace o dění ve městě?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. úfiední desky Mûstského úfiadu Pfierov 1 2 176
2. internetové stránky mûsta Pfierova 1 2 177

www.mu-prerov.cz

3. jiné internetové servery (napfi.: www.infoprerov.cz, 1 2 178
www.prerov.cz aj.)

4. Kabelová televize Pfierov 1 2 179
5. Pfierovské listy 1 2 180
6. Nové Pfierovsko 1 2 181
7. plakátovací plochy 1 2 182
8. nástûnky v bytov˘ch domech 1 2 183
9. mûstské informaãní centrum 1 2 184

10. jiné (vypi‰te) ......................................................... 185
............................................................................ 186

Máte přístup k internetu? Kde jej využíváte?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. vyuÏíváte k získávání informací internet? 1 2 187
2. vyuÏívám jej doma 1 2 188
3. vyuÏívám jej v zamûstnání / ve ‰kole 1 2 189
4. vyuÏívám jej v knihovnû 1 2 190
5. vyuÏívám jej v internetové kavárnû 1 2 191

➝

ANKETA
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NEBEZPEâNÉ SLOÎKY Sbûrn˘ dvÛr TSMP

KOMUNÁLNÍHO ODPADU Mobilní sbûr dvakrát roãnû (jaro, podzim), ãásti Pfierov III-XIII

Lékárny - vyfiazené léky 

Prodejny elektro - monoãlánkové baterie

Kappa, Charita, odborní lékafii diabetologové - injekãní jehly, stfiíkaãky

OBJEMN¯ ODPAD Velkoobjemové kontejnery á 5 m3 dvakrát roãnû (jaro, podzim)

Skládka komunálního odpadu Pfierov-Îeravice

MnoÏství vytfiídûného odpadu Porovnání rok 2001 a 2002 (období leden - fiíjen)

rok 1995 - první nádoby na tfiídûn˘ odpad v Pfiedmostí
a ve stfiedu mûsta

rok 1996 - zavedení tfiídûní odpadu v ãástech
Pfierov I, IX, X, XI

rok 1997 - tfiídûní zavedeno ve v‰ech ãástech Pfierova
vãetnû sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek
komunálního odpadu

rok 1998 - zavedeno povinné tfiídûní odpadu formou
obecnû závazné vyhlá‰ky 

rok 1999 - zavedení kapitaãní platby, roz‰ífiení systému
odpadového hospodáfiství o svoz odpadu
ze zahrádkáfisk˘ch kolonií

rok 2001 - roz‰ífiení separace o sbûr PET-láhví

rok 2002 - zku‰ebnû zaveden tzv. pytlov˘ sbûr
v rekreaãních oblastech

JiÏ 8 LET v Pfierovû
tfiídíme ODPAD

SYSTÉM SEPARACE ODPADU

PAPÍR

PET LÁHVE
ZBYTKOV¯
netfiídûn˘
odpad

SKLO

Mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky ãemuÏ získává v závislos-
ti na mnoÏství vytfiídûn˘ch a vyuÏit˘ch sloÏek komunálního odpadu finanãní od-
mûnu. Tyto prostfiedky jsou vyuÏity pro dal‰í rozvoj systému separace.

SYSTÉM EKO-KOM

0
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300

400

500

600 t

424,7

1999 2000 2001 2002
(do října)

445,5

532,0 518,8

0

50
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200

250 t

2001 2002

117,7

204,7

66,7

36,4

125,8

230,9
papír

sklo

PET láhve

nebezpeãn˘
odpad119,1

43,0

Uvnitfi pfiílohy:

• co nového v roce 2003

• nová vyhlá‰ka o místním poplatku „za odpad“

• PRO DùTI: kfiíÏovka o ceny

NEP¤EHLÉDNùTE!!!



âlánek 1 - Základní ustanovení
(1) Mûsto Pfierov (dále jen „obec“) vybírá místní poplatek za provoz systému

shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komu-
nálních odpadÛ (dále jen „poplatek“).

(2) Správu poplatku vykonává Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor finanãní (dále jen
„správce poplatku“) a v fiízení ve vûcech poplatku se postupuje podle zá-
kona âNR ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, pokud zákon âNR ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, nestanoví jinak.

âlánek 2 - Poplatník
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trval˘ pobyt; za domácnost mÛÏe b˘t po-

platek odveden spoleãn˘m zástupcem, za rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm vlast-
níkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a da-
ta narození osob, za které poplatek odvádûjí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slouÏící k indi-
viduální rekreaci, ve které není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická
osoba; má-li k této stavbû vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek spoleãnû a nerozdílnû, a to ve v˘‰i odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.

âlánek 3 - Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle âl. 2 písm. a) vyhlá‰ky ãiní 385,00

Kã a skládá se z tûchto dvou ãástek:
a) z ãástky 135,00 Kã za kalendáfiní rok a
b)z ãástky 250,00 Kã za kalendáfiní rok. Tato ãástka je stanovena podle sku-

teãn˘ch nákladÛ mûsta pfiedchozího roku na sbûr a svoz netfiídûného ko-
munálního odpadu, které v roce 2001 ãinily 13,041.339,00 Kã. Z toho
byla rozúãtována ãástka 12,168.000,00 Kã k celkovému poãtu poplatní-
kÛ takto:

Poãet Druh poplatníkÛ

48.180 obyvatel s trval˘m pobytem na území obce,

492 staveb urãen˘ch nebo slouÏících k individuální rekreaci,
ve kter˘ch není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická
osoba

48.672 CELKEM

Rozúãtována ãástka v Kã Poãet poplatníkÛ âástka na 1 poplatníka

12,168.000,00 48.672 250,00

(2) Sazba poplatku pro poplatníka podle âl. 2 písm. b) této vyhlá‰ky je stano-
vena podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) zákona âNR ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a ãiní 250,00 Kã za ka-
lendáfiní rok.

(3) V pfiípadû zmûny místa trvalého pobytu nebo zmûny vlastnictví stavby, kte-
rá je urãena nebo slouÏí k individuální rekreaci v prÛbûhu kalendáfiního ro-
ku, se uhradí poplatek v pomûrné v˘‰i, která odpovídá poãtu kalendáfiních
mûsícÛ pobytu nebo vlastnictví stavby v pfiíslu‰ném kalendáfiním roce. Do-
jde-li ke zmûnû v prÛbûhu kalendáfiního mûsíce, je pro stanovení poãtu mû-
sícÛ rozhodn˘ stav na konci tohoto mûsíce.

âlánek 4 - Osvobození
(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, ktefií:
a) vykonávají základní vojenskou sluÏbu, 
b) jsou ve v˘konu trestu odnûtí svobody nebo ve vy‰etfiovací vazbû,
c) jsou umístûní v ústavech sociální péãe,
d) se zdrÏují v zahraniãí déle neÏ 6 mûsícÛ.

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen ozná-
mit písemnû nebo ústnû do protokolu do 15 dnÛ ode dne, kdy nastala sku-
teãnost zakládající nárok na osvobození vãetnû doloÏení pfiíslu‰n˘ch do-
kladÛ. Ve stejné lhÛtû je poplatník osvobozen˘ dle odst. 1 povinen oznámit
zánik nároku na osvobození.

âlánek 5 - Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 30. ãervna 2003.
(2) Pfii vzniku poplatkové povinnosti po 30. ãervnu 2003 je poplatek splatn˘

do 15 dnÛ od vzniku poplatkové povinnosti.

âlánek 6 - Ohla‰ovací povinnost
(1) Poplatník podle âl. 2 písm. a) této vyhlá‰ky je povinen ohlásit správci po-

platku kaÏdou skuteãnost rozhodnou pro vznik nebo zmûnu jeho poplat-
kové povinnosti v dÛsledku vzniku ãi zmûny trvalého pobytu v obci od 1.
1. 2003, nejpozdûji do 30 dnÛ ode dne, kdy tato skuteãnost nastala. Ohlá-
‰ení musí obsahovat náleÏitosti uvedené v pfiíloze ã. této vyhlá‰ky.

(2) Poplatník podle âl. 2 písm. b) této vyhlá‰ky je povinen ohlásit správci po-
platku kaÏdou skuteãnost rozhodnou pro vznik nebo zmûnu poplatkové po-
vinnosti v dÛsledku zmûny vlastnictví ke stavbû urãené nebo slouÏící k in-
dividuální rekreaci, ve které není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická
osoba od 1. 1. 2003, nejpozdûji do 30 dnÛ ode dne, kdy tato skuteãnost
nastala. Ohlá‰ení musí obsahovat náleÏitosti uvedené v pfiíloze ã. 1 této vy-
hlá‰ky.

âlánek 7 - Sankãní ustanovení
(1) Nebude-li poplatek zaplacen vãas nebo ve správné v˘‰i, vymûfií správce po-

platku poplatek platebním v˘mûrem a mÛÏe zv˘‰it vãas nezaplacen˘ po-
platek aÏ o 50 %. Vymûfien˘ poplatek se zaokrouhluje na celé koruny na-
horu.

(2) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhÛtû povinnost nepenûÏité povahy vypl˘-
vající z této vyhlá‰ky, mÛÏe správce poplatku uloÏit pokutu podle ustano-
vení § 37 zákona âNR ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

âlánek 8 - Omezení
(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost urãe-

nou touto obecnû závaznou vyhlá‰kou obce, lze dluÏné poplatky vymûfiit do
tfií let od konce kalendáfiního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) po-
vinnost vznikla. Pro ostatní promlãecí lhÛty platí zákon âNR
ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

(2) Správce poplatku mÛÏe na základû Ïádosti poplatníka v jednotliv˘ch pfiípa-
dech poplatek sníÏit nebo prominout, a to z dÛvodu zmírnûní nebo odstra-
nûní tvrdosti.

âlánek 9 - Zru‰ovací ustanovení
Zru‰uje se obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 14/2001, o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování ko-
munálních odpadÛ, ze dne 11. 12. 2001.

âlánek 11 - Úãinnost
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dne 1. 1. 2003.

Jindfiich VALOUCH v. r. Ing. Jifií LAJTOCH v. r.
starosta mûsta Pfierov místostarosta mûsta Pfierov

Formuláfi pro „Ohlá‰ení skuteãností rozhodn˘ch pro v˘poãet místního poplatku za pro-
voz systému…“, jenÏ tvofií pfiílohu OZV ã. 4/2002, obdrÏíte na odboru finanãním nebo na
informacích Mûstského úfiadu Pfierov.
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Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Pfierova ã. 4/2002,
o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání

a odstraÀování komunálních odpadÛ
Zastupitelstvo mûsta Pfierov vydalo dne 17. 10. 2002 podle ustanovení § 15 zákona âNR ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-

pisÛ a v souladu s ustanoveními § 10 písm.a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku:



NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SOUVISEJÍCÍ MÍSTNÍ
POPLATEK OD ROKU 2003 SE ZMùNAMI:
• MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Problematiku související s místním poplatkem za provoz systému (kdo je poplatníkem, kdo je správcem poplatku, jaká je v˘‰e poplatku, nárok
na osvobození od poplatku, ohla‰ovací povinnost atd.) pro rok 2003 podrobnû upravuje obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Pfierova ã. 4/2002,
o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Z vy-
hlá‰ky, jejíÏ úplné znûní naleznete v tomto materiálu, si dovolujeme upozornit na nûkteré dÛleÏité skuteãnosti:

•sazba poplatku za jednu fyzickou osobu je jednotná a ãiní 385,00 Kã (za rok 2003)
•sazba poplatku za jednu stavbu urãenou nebo slouÏící k individuální rekreaci (nikoliv za kaÏdou osobu, která stavbu vlastní nebo

uÏívá) je rovnûÏ jednotná a ãiní 250,00 Kã (za rok 2003)
•od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, ktefií:

a) vykonávají základní vojenskou sluÏbu,
b) jsou ve v˘konu trestu odnûtí svobody nebo ve vy‰etfiovací vazbû,
c) jsou umístûni v ústavech sociální péãe,
d) se zdrÏují v zahraniãí déle neÏ 6 mûsícÛ

•poplatník je povinen ohlásit správci poplatku kaÏdou skuteãnost rozhodnou pro vznik nebo zmûnu jeho poplatkové povin-
nosti do 30 dnÛ ode dne, kdy tato skuteãnost nastala. POPLATNÍK, KTER¯ SPLNIL ¤ÁDNù SVOJI OHLA·OVACÍ POVINNOST
V ROCE 2002 (A NENASTALA U NùHO ZMùNA) NOVÉ OHLÁ·ENÍ V ROCE 2003 NEPROVÁDÍ.

• V¯KUP NÁDOB NA NET¤ÍDùN¯ ODPAD
Místní poplatek za provoz systému je pro fyzické osoby od roku 2003 jednotn˘ a oproti pfiedchozím letÛm nezohledÀuje skuteãnost, zda po-

platník vyuÏívá k odkládání netfiídûného (zbytkového) odpadu „mûstskou nádobu“, nebo sám je vlastníkem nádoby. Z tohoto dÛvodu mûsto na-
bízí dosavadním vlastníkÛm odpadov˘ch nádob moÏnost jejich odprodeje do vlastnictví mûsta. 

V˘kup nádob bude proveden v prÛbûhu 1. pololetí roku 2003 prostfiednictvím Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova. V˘kupní cena je bez ohle-
du na opotfiebení nádob stanovena takto:

ODPADOVÁ NÁDOBA 110 LITRÒ (POPELNICE) .............. 300 Kã/ks
ODPADOVÁ NÁDOBA 1100 LITRÒ (KONTEJNER) ........ 3.000 Kã/ks

KaÏd˘, kdo uvedené nabídky nevyuÏije, mÛÏe i nadále pouÏívat vlastní nádobu, av‰ak bez jakékoliv finanãní kompenzace, nebo poÏádat
TSMP o zapÛjãení „mûstské nádoby“ a s vlastní nádobou naloÏit dle vlastního uváÏení.

• PYTLOV¯ SBùR KOMUNÁLNÍHO ODPADU
S úãinností od 1. ledna 2003 byla vydána obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Pfierova ã. 5/2002, kterou se mění obecně závazná vy-

hláška č. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem (úplné znûní obou OZV je k dispozici na Mûstském úfiadû Pfierov a na internetové strán-
ce: www.mu-prerov.cz). Touto vyhlá‰kou se dosavadní systém nakládání s komunálním odpadem roz‰ifiuje o tzv. pytlov˘ sbûr netfiídûného od-
padu z lokalit, které nejsou celoroãnû obydleny a slouÏí pfieváÏnû k individuální rekreaci (chatové a zahrádkáfiské kolonie).

Oproti dosavadní praxi, pfiistavování velkoobjemov˘ch kontejnerÛ k zahrádkáfisk˘m koloniím dvakrát do roka, byla v roce 2002 zku‰ebnû roz‰í-
fiena síÈ míst pro odkládání odpadu o dal‰ích 53 stanovi‰È tak, aby pokr˘vala, pokud to místní podmínky umoÏÀují, ve‰keré rekreaãní objekty s tím,
Ïe svoz byl provádûn jedenkrát t˘dnû. Na vût‰inû míst byl pfiitom zvolen pytlov˘ sbûr odpadu. Tam, kde to zejména prostorové a pfiíjezdové pod-
mínky umoÏÀují jsou budována stálá kontejnerová stání. Na hÛfie dostupn˘ch místech (celkem 32) zÛstane zachován pytlov˘ sbûr, kter˘ bude, prá-
vû z provozních dÛvodÛ, v období od listopadu do bfiezna pfieru‰en.

Místa pro pytlov˘ sbûr budou zfietelnû oznaãena a odkládat zde bude moÏné pouze komunální odpad v pytlích ãi balících
fiádnû zaji‰tûn˘ch proti vysypání.
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Pro dûti do 14 let: K¤ÍÎOVKA O CENY!
Jak může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí při nakládání se svým odpadem, vám napoví tajenka křížovky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Chemická znaãka síry 1

2. Rozkazovací zpÛsob slovesa „nésti“ 2

3. Boj 3

4. Ozdoba na zápûstí 4

5. ??? 5

6. Ruské zafiízení na pfiípravu ãaje 6

7. Star‰í znaãka Ïv˘kaãek 7

8. Smuteãní hostina 8

9. Znaãka tuny 9

Tajenku s vyplněným kupónem (odstřihni a otoč) zašlete do 15. ledna 2003 na adresu: Městský úřad Přerov, odbor životního prostře-
dí, poštovní přihrádka 23, 750 11 Přerov 2, nebo doručte osobně na odbor životního prostředí MěÚ Přerov, Bratrská 34.
10 nejrychlej‰ích úspû‰n˘ch lu‰titelÛ bude odmûnûno krásnou knihou.
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NùKTERÉ DÒLEÎITÉ INFORMACE 
K SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

• PROVOZOVATEL SYSTÉMU Technické služby města Přerova
Na hrázi 17, Přerov-Město

Tel.: 581 225359, 581 225361

• SKLÁDKA KOMUNÁLNÍHO ODPADU A T¤ÍDÍCÍ LINKA 
v Pfierovû-Îeravicích
Provozovatel: Technické služby města Přerova, Na hrázi 17, Přerov-Město
Provozní doba: Pondělí 6.00 - 14.00

Úterý 6.00 - 14.00
Středa 6.00 - 14.00
Čtvrtek 6.00 - 14.00
Pátek 6.00 - 14.00

Telefon (skládka): 581 211 817

• SBùRN¯ DVÒR
v areálu Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova
Provozovatel: Technické služby města Přerova, Na hrázi 17, Přerov-Město
Provozní doba: Pondělí 6.00 - 14.30

Úterý 6.00 - 14.30
Středa 6.00 - 14.30
Čtvrtek 6.00 - 17.30
Pátek 6.00 - 14.30

Telefon: 581 225 359, 581 225 361

Dal‰í informace Ïádejte na:
Odboru Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov, telefon: 581 268 237,
e-mail: marcela.novotna@mu-prerov.cz

Tajenka kfiíÏovky zní: ........................................................................

Jméno a pfiíjmení: ............................................................................

Datum narození: ..............................................................................

Adresa bydli‰tû: ..............................................................................

✁ ✁


