ZELEŇ
Správa a údržba veřejné zeleně, botanické zahrady, dětských hřišť, sportovišť a
mobiliáře v majetku města Prostějov probíhá na základě uzavřené smlouvy s FCC
Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, která zajišťuje:
 Sečení a údržbu ploch veřejné zeleně v majetku města na cca 1 100 110 m²,
které jsou rozděleny do 10-ti oblastí /v období vegetace tj. přibližně od
30.4. do 15.10 se trávníky posečou dle klimatických podmínek 4 - 5x, na
podzim proběhne 1 kolo sečení včetně sběru listí/
 oblast č. 1 - ul. Olomoucká - ul. Dolní včetně Vrahovic
 oblast č. 2 - ul. Kostelecká - ul. Olomoucká
 oblast č. 3 - ul. Dolní - ul. Brněnská včetně Žešova
 oblast č. 4- ul. Brnněská - Drozdovice včetně B. Němcové
 oblast č. 5 - Drozdovice – ul. Plumlovská včetně sídl. Svobody
 oblast č. 6- ul. Plumlovská – ul. Kostelecká
 oblast č. 7 - Krasice, Čechovice, Domamyslice
 oblast č. 8 - Průmyslová zóna, ul. Kralická, Kojetínská, za Dolní ke Kojetínské
 oblast č. 9 – Centrum města ohraničené vnitřním okruhem včetně Floriánského nám
 oblast č. 10 – Výpadovky (hl. komunikace z města, Svatoplukova ul., včetně hl. nádraží)

foto: oblast 9 – centrum - lokalita Přikrylovo nám.

 Údržbu lesoparku Hloučela v úseku od ul. Tichá po ul. Vrahovická
 vyhrabávání listí z ploch veřejné zeleně a keřů
 výsadbu stromů vzrostlých s balem včetně údržby
 výsadbu stromů ovocných včetně údržby
 výsadbu a údržba keřů
 speciální ošetření stromů
 péče o památné stromy
 frézování pařezů
 kácení stromů
Výsadby stromů a keřů
 v roce 2004 se vysadilo 54 ks stromů a 1 381 ks keřů
 v roce 2005 se vysadilo 127 ks stromů a 2 268 ks keřů
 v roce 2006 se vysadilo 179 ks stromů a 3 465 ks keřů
 v roce 2007 se vysadilo 250 ks stromů a 3 718 ks keřů
 v roce 2008 se vysadilo 282 ks stromů a 7 700 ks keřů
 v roce 2009 se vysadilo 211 ks stromů a 3 500 ks keřů
 v roce 2010 se vysadilo 202 ks stromů a 1 869 ks keřů
 v roce 2011 se vysadilo 185 ks stromů a 3 351 ks keřů
 v roce 2012 se vysadilo 184 ks stromů a 3 394 ks keřů
 v roce 2013 se vysadilo 350 ks stromů a 2 458 ks keřů
 v roce 2014 se vysadilo 587 ks stromů a 4 416 keřů
 v roce 2015 se vysadilo 590 ks stromů a 1 800 keřů
 v roce 2016 se vysadilo 355 ks stromů a 4 345 keřů
 v roce 2017 se vysadilo 228 stromů a 8606 keřů
 v roce 2018 se vysadilo 293 stromů a 2670 keřů
 v roce 2019 se vysadilo 243 stromů a 2482 keřů
 v roce 2020 se vysadilo 244 stromů a 700 keřů

foto: nová výsadba ve vnitrobloku Tylova – Dobrovského u nového DH rok 2012

foto: nová výsadba stromů sídl. Svobody - rok 2013-jaro

foto: nová výsadba stromů ul. Okružní - rok 2013-jaro

foto: nová výsadba stromů kolem komunikace jižní spojka - rok 2013-jaro

foto: nová výsadba stromů kolem komunikace ul. Plumlovská - jaro 2015

foto: nová výsadba stromů u nové nemocnice - ul. J. Lady - podzim 2016

foto: nová výsadba stromů Domamyslicích pod vinohradem -jaro 2020

 výsadbu a údržbu letniček, dvouletek a trvalkových záhonů
foto: nám. Žižkovo – trvalkový záhon

foto – před ZŠ Skálova – trvalkový záhon

foto: strojní výsadba cibulovin –křižovatka Olomoucká – Svatoplukova

foto: strojní výsadba cibulovin –Smetanovy sady

foto: sídl. E.Beneše

foto: vytrvalá směs s podílem letniček – Kolářovy sady 2019

 deratizace ploch veřejné zeleně
 zajišťování sběru psích exkrementů a údržbu ploch pro volný výběh psů
 údržba městského mobiliáře
-

v roce 2004 se opravily lavičky na Žižkově nám., Floriánském nám., v parčíku v Jezdecké ul.,
na Olomoucké ul. u domu služeb, na ul. B. Šmerala (u rybníku), na sídl. Svobody, na ul.
Rejskova , Svatoplukova a biokoridoru Hloučela (úsek od Kostelecké ul. po Olomouckou ul.)
v roce 2005 se opravily lavičky na celém nám. T. G. Masaryka, v ul. Na hrázi, ve Vrahovicích
v parku
v roce 2006 se opravily lavičky v Kolářových sadech, v parčíku na ul. Tylova, na ul. Martinákova
( místní nádraží ), ve Spitznerových sadech a na Újezdě
v roce 2007 se provedla obnova laviček na nam. Spojenců a na Floriánském nám., dále
drobnější opravy jednotlivých laviček + instalace opravených laviček
v roce 2008 se provedla obnova laviček na ul. Studentská , Dolní /podél části cyklostezky/,
Rejskova a v Kolářových sadech kolem oválu.
v roce 2009 se provedla obnova laviček v Kolářových sadech
v roce 2010 se provedla obnova laviček na Brněnské ul. ke hřbitovu a na ul. Hacarova u DPS
v roce 2011 se opravily lavičky ve vnitrobloku Brněnská - Libušinka , u panelových domů na ul.
Dolní
v roce 2012 se prováděla běžná údržba a oprava laviček v celém městě
v roce 2013 se nainstalovaly nové lavičky na ul. Brněnská 29 -55 k jednotlivým vchodům, dále
se rozmístilo cca 10 ks laviček ve Vrahovicích
v roce 2014 se nainstalovaly nové lavičky do Vrahovic ( ke kostelu, na vybraná místa pod
stromy, k požární zbojnici), dále do parčíku Kostelecká, k domu Kostelecká 17, na sídl. Svobody
k bloku 5, na Neumannovo nám., do Žešova k fotbalovému hřišti

foto: Floriánské nám.

foto: Kostelecká parčík

foto: u domu Kostelecká 17

 údržbu Botanické zahrady Petra Albrechta v Prostějově, ul.
Lidická, 796 01 Prostějov, tel: 582 351 434
Otevírací doba pro veřejnost:
v období měsíců Květen –Září
pondělí – zavřeno
úterý – pátek 8:00 – 18:00 hod.
sobota 10:00 – 16:00 hod.
neděle - zavřeno
v období měsíců Říjen - Duben
pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod.
sobota – zavřeno
neděle – zavřeno

Botanická zahrada v Prostějově byla založena roku 1933 pro potřeby škol a veřejnosti. Při svém
založení byla zaměřena na regionální flóru, takže její základ tvořilo hlavně rostlinstvo, které se
nacházelo v prostějovském okrese. Nejvíc utrpěla za 2.sv.války, kdy část zahrady sousedící
s kasárnami zabrala německá armáda. Po válce sice došlo k obnově, ale již nedosáhla své původní
rozlohy. Dnes je složení druhů rostlin přizpůsobeno především požadavkům výuky na školách
prvního a druhého stupně. Účelem a posláním botanické zahrady je poskytovat návštěvníkům
základní údaje o rostlinách, jejich hodnotách, účincích, ale i k relaxaci. Od roku 1986 je prostějovská
botanická zahrada zařazena do mezinárodního seznamu botanických zahrad. V roce 2012 byla
botanická zahrada pojmenována po RNDr. Petru Albrechtovi (1961 - 2011), který byl význačnou
osobností ochránců přírody v Prostějově, ale i člen městského zastupitelstva, který tragicky zemřel
s rodinou při nezaviněné autonehodě. V roce 2014 byla zahrada rozšířena do části bývalého
vojenského areálu. Dnes je v botanické zahradě na 1500 rostlin ze 105 čeledí a menší počet dřevin.
Rozloha činí asi 4 600 m2.

foto: Botanická zahrada

 Údržba dětských a sportovních hřišť
 údržba ploch na neorganizovaný sport včetně herních prvků
 údržba pískovišť
Obnova dětských hřišť
-

jaro 2005 - B. Šmerala 2x, Mozartova 2x, Okružní 2x, sídl. E. Beneše 2x, biokoridor Hloučela

-

podzim 2005 - Držovice 1x, Norská , J.V. Myslbeka , Domamyslice , Krokova , Krasice

-

v roce 2006 - sídl. E. Beneše, sídl. Moravská 2x, Mozartova, Neumannovo nám., Šárka , J.
Suka, sídl. Svornosti ,

-

v roce 2007 - ul. Belgická 2x, Waitova , Vrahovice – Jaselská

-

v roce 2008 - se provedla částečná obnova víceúčelové hrací plochy na ul. J. Suka ve
Vrahovicích a na ul. Růžová v Domamyslicích. Oplotily se víceúčelové hrací plochy ve
Vrahovicích za hasičskou zbrojnicí na ul. Jaselská, na ul. Šárka , hrací plocha na sídl. E.
Beneše pro nejmenší děti. Dále se provedla celková rekonstrukce oplocení víceúčelové hrací
plochy na ul. Vícovská. V rámci investičních akcí máme novou víceúčelovou hrací plochu na ul.
C. Boudy a na ul. B. Dvorského

-

v roce 2009 se provedla obnova víceúčelové hrací plochy na ul. Krokova a E. Králíka pro malé
děti.

-

v roce 2010 se provedla částečná obnova dětského hřiště pro starší děti ve vnitrobloku Tylova
– Libušinka. V rámci investic se obnovilo dětské hřiště na sídl. Svobody, na nám. Spojenců a
vybudovalo se nové dětské hřiště na Jížní spojce

-

v roce 2011 se provedla obnova dětského hřiště ve vnitrobloku Bulharská. V rámci investičních
akcí se obnovila dětská hřiště na Bezručově nám. a na ul. Dolní u domu č. 30. Dále se
vybudovala sportovně- relaxační plocha pro dospělé v Kolářových sadech a na sídl. Svornosti ve
Vrahovicích.

-

v roce 2012 se provedla obnova dětského hřiště, na ul. A. Fišárka, ve vnitrobloku Tylova –
Libušinka a ve vnitrobloku Tylova- Dobrovského.

-

v roce 2013 se provedla obnova dětského hřiště ve vnitrobloku Brněnská – Mozartova včetně
oplocení, dále se oplotilo dětské hřiště ve Vrahovicích na ul. J. Suka a provedla se obnova
dětského hřiště v ul. B. Šmerala 21

-

v roce 2014 se oplotilo dětské hřiště v Žešově, opravily herní prvky na dětském hřišti Na splávku

-

v roce 2015 se obnovilo dětské hřiště v lesoparku Hloučela u Abrahámka

-

v roce 2016 se obnovilo dětské hřiště za domem M. Pujmanové 670, Vrahovice

-

v roce 2020 se zrušilo 6 pískovišť a obnovilo 6 dopadových ploch s herním prvkem

foto: DH – M. Pujmanové 670- Vrahovice

foto: DH – Belgická

foto: DH - nám. Spojenců

foto: DH – Bulharská

foto: DH - sídl. Svobody

foto: DH - vnitroblok Tylova – Dobrovského

foto: DH - Žešov – oplocení

foto: DH - lesopark Hloučela u Abrahámka

Zpracovala: Říhová Simona

