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Mobilní radar společnosti Czech 
Radar bude v Prostějově i nadále střežit 
překračování rychlosti a průjezd kři-
žovatkami na červenou. Prostějovští 
radní po vyhodnocení tříměsíčního 
zkušebního provozu rozhodli, že si jej 
město od firmy pronajme. Poté, co vešlo 
ve známost jeho umístění na křižovatce 
u Přikrylova náměstí, se zde snížil počet 
přestupků zhruba o čtvrtinu. 

Snížení počtu přestupků o 23 procent, 
141 případů předaných do přestupkového 
řízení a 55 zaplacených pokut, které řidiče 
přišly na 21 600 korun. Taková je prozatím 
bilance tříměsíčního zkušebního provozu 
laserového měřiče rychlosti společnosti 
Czech Radar, který prostějovská radnice 
testovala na jedné z nejfrekventovanějších 
křižovatek na vnitřním okruhu města od 
začátku března. 

„Vzhledem k tomu, že mobilní radar 
působí výrazně preventivně, bude od 
června v trvalém provozu,“ potvrdil mí- 
stostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. Prů-
jezd křižovatky na červenou přijde řidi-
če na tři tisíce korun, ve správním řízení 

dokonce na čtyři. Za překročení povolené 
rychlosti jim hrozí pokuta až 2 500 korun. 
Z vybraných peněz získá 49 procent spo-
lečnost Czech Radar, od které si město 
radar pronajme. 

„Od 1. července vstoupí v platnost nove-
la zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích. Ta mimo jiné usnadní zjišťování 
přestupců a stanoví výrazně vyšší sankce 
za přestupky,“ upozornil ing. Miroslav 
Nakládal, vedoucí odboru dopravy, jehož 
pracovníci budou přestupky řidičů řešit. 

Podle místostarosty Uchytila však radar 
v žádném případě nemá sloužit k navýše-
ní rozpočtu města z vybraných pokut, ale 
ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti 
chodců a snížení počtu dopravních nehod. 
„Od té doby, co vím, že je radar umístěný 
na křižovatce s Kosteleckou ulici, si na 
tomto místě dávám větší pozor,“ přiznala 
Jana Slezáčková. 

Mobilní radar bude dohlížet na provoz 
i na ostatních frekventovaných křižovat-
kách ve městě. Nedávné rozsáhlé měření 
rychlosti totiž odhalilo, že zhruba třetina 
řidičů projíždí Prostějovem rychlostí nad 
60 km/hod. Výjimkou však nejsou ani 
hazardéři, kteří městem proletí osmdesáti-
kilometrovou a vyšší rychlostí. To je trnem 
v oku nejen chodcům, ale i spořádanějším 
řidičům. Podle dopravního průzkumu 
z letošního roku totiž instalaci mobilních 
radarů podporuje přes devadesát procent 
Prostějovanů, podle kterých přispějí k vět-
šímu dodržování dopravních předpisů. 

I na základě výsledků tohoto průzkumu 
předloží místostarosta Uchytil ještě do 
prázdnin radním návrh na rozšíření počtu 
a využití těchto měřicích zařízení.  Každou 
světelnou křižovatku na vnitřním okruhu 
navrhuje osadit pevným mechanismem, 
na který bude možné mobilní radar v pří-
padě potřeby okamžitě instalovat. „Dvě 
měřicí zařízení by tak mohla střídavě hlí-
dat každou světelnou křižovatku na vnitř-
ním okruhu,“ objasnil Mgr. Uchytil s tím, 
že vzhledem k tomu, že se mobilní radar 
osvědčil, navrhne, aby si město pronaja-
lo ke stávajícímu měřicímu zařízení ještě 
jedno.   Y. Kadlecová 

Mobilní radar bude křižovatky 
na vnitřním okruhu města střežit trvale 

Počet přestupků se díky němu snížil o celou čtvrtinu  

Princip fungování mobilního radaru: 
Měřicí zařízení jsou instalována v terénu a bez potřeby obsluhy automaticky 

zaznamenávají a dokumentují dopravní přestupky. Naměřené údaje jsou poté ve for-
mě digitálních dat přenášeny do systému Správa dopravních přestupků. Ten je dále 
zpracovává a poskytuje příslušným úředníkům podporu pro vedení správního řízení, 
včetně vystavení pokut řidičům. 

Pokud tedy řidič projede křižovatku na červenou nebo překročí nejvyšší povolenou 
rychlost, pořídí zařízení digitální záznam jeho přestupku, který má stejnou platnost 
jako policejní měření. Jeho součástí je průkazná fotografie vozu se zvýrazněnou stát-
ní poznávací značkou a obličejem řidiče, na níž je uvedeno místo, čas, rychlost i to, 
jak dlouho už svítila červená. 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Podle dopravního průzkumu z letošního roku 

podporuje instalaci mobilních radarů přes devade-
sát procent Prostějovanů. Je to podle nich cesta, 
jak účinně docílit většího dodržování dopravních 
předpisů a zvýšení bezpečí pro chodce a cyklisty.“

Poté, co se umístění radaru na křižovatce u Přikrylova náměstí dostalo do 
povědomí řidičů, se zde počet přestupků snížil o celou čtvrtinu. Foto: Y. Kadlecová 

Rada města Prostějova vyhlásila dne 
23. května 2006 záměr pronájmu měst-
ských bytů na opravu vlastním nákla-
dem nájemce.  O další informace jsme 
požádali místostarostu Bc. Aloise Mačá-
ka.

Podmínky pro přidělení těchto bytů 
stanoví „ Pravidla pro hospodaření s měst-
skými byty“. 

Jde o dalších pět městských bytů, které 
vyžadují větší opravy, případně na bytu 
ještě vázne dluh po předchozím nájemci. 
O tuto formu pronájmu je ze strany obča-
nů zájem -  na jeden takovýto byt se nám 
hlásí více zájemců, podle toho, v jakém 

technickém stavu byt je nebo v jaké leží  
lokalitě. Je to další možnost  ze strany 
města, jak občanům za přijatelných pod-
mínek nabídnout bydlení.

Samotná realizace probíhá tak, že 
Domovní správa vytipuje městské byty  
vhodné k pronájmu, vyčíslí předpoklá-
dané náklady a případný dluh, který na 
bytě  vázne po předchozím nájemníkovi. 
Následně je seznam předložen bytové 
komisi, a ta jej postoupí ke schválení Radě 
města Prostějova. Usnesení rady je vyvě-
šeno na úřední desce i s termíny fyzické 
prohlídky bytů. Po absolvování prohlídky 
podají zájemci žádost o pronájem  a poté 
jsou sestaveny pořadníky na jednotlivé 
byty. Uchazečem o pronájem může být 
občan města Prostějova, který splní pod-
mínky vyplývající z výše citovaných pra-
videl.

Bližší informace o technickém stavu 
bytů vám sdělí zaměstnanci Domovní 
správy Prostějov s. r. o.Křížkovského 7, 
Prostějov, tel: 582 301 733.

Možnost získat městský byt
Na aktuální téma

Seznam městských bytů na opravu vlastním nákladem nájemce

Šárka č. 9 velikost 2+1, plocha bytu 40,00 m2, kategorie II.
Šárka č. 11 velikost 2+1, plocha bytu 39,50 m2, kategorie II.
Plumlovská č. 43 velikost 2+1, plocha bytu 100,23 m2, kategorie II.
M. Pujmanové č.10 velikost 1+0, plocha bytu 29,84 m2, kategorie I.
M. Pujmanové č. 10  velikost 1+0, plocha bytu 29,84 m2, kategorie I.

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
„Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem 

nájemce představuje další možnost ze strany 

města, jak občanům za přijatelných podmínek 

nabídnout bydlení.“

Pohled na cyklisty riskující život 
a zdraví kličkováním mezi auty na sil-
nici u Poděbradova náměstí v Prostějo-
vě by měl brzy vymizet.  Od podzimu 
budou totiž moci tuto frekventovanou 
část vnitřního městského okruhu bez-
pečně zdolat po dalším, 350 metrů 
dlouhém úseku cyklostezky. Ten pro-
pojí stezku pro cyklisty, která končí na 
rozhraní Komenského a Kostelní ulice, 
s Vodní ulicí. Cyklisté mířící z centra 
města směrem na Sídliště Svobody se 
po něm bezpečně dostanou téměř až ke 
Kolářovým sadům. Tam se budou moci 
napojit na stávající cyklostezku vedou-
cí napříč parkem nebo pokračovat po 
méně frekventované Šmeralově ulici. 

Výstavba úseku z Komenského ulice 
na Žižkovo náměstí je již v plném prou-
du. „Projektanti museli technicky vyřešit 
bezpečný průjezd cyklistů přes Podě-
bradovo náměstí,“ zdůvodnil zastupitel 
a předseda komise architektury a výstavby 
ing. Tomáš Blumenstein, proč cyklostez-
ka prozatím končí v polovině Komenské-
ho ulice. „Uvažovali jsme i o tom, vést ji 
kolem pošty. V obou rozích budovy však 
pro ni není dostatek místa,“ objasnil zvo-
lení jiného řešení. 

Cyklostezka překříží vnitřní okruh 
souběžně s přechodem pro chodce u hote-
lu Grand. Kolem něj bude pokračovat až 
k odbočce do ulice Podjezd, kterou se cyk-
listé dostanou do Vodní ulice. „Chodník na 
jižní straně  Palackého ulice je vydlážděn 
až k vozovce. Jeho zúžením se  vytvo-
ří prostor pro obousměrnou cyklostezku 
i pás zeleně, který ji oddělí od rušné uli-
ce,“ konstatoval předseda komise archi-
tektury a výstavby. 

„Když projíždím kolem pošty na Podě-
bradově náměstí, automaticky  počítám 
s tím, že se mi do cesty připlete nějaký 
cyklista. Posledně mi starší pán, ve snaze 
dostat se z Komenského do Vodní ulice, 
nečekaně zkřížil cestu ukázkovou „myš-

kou“ právě ve chvíli, kdy jsem se po 
naskočení zelené na semaforu začal roz-
jíždět. Zabrzdil jsem na poslední chvíli,“ 
postěžoval si Petr Mrázek. 

Prostějovští cyklisté mají k dispozi-
ci cyklostezky od nové nemocnice až 

na Husovo náměstí, od nové nemocnice 
k zimnímu stadionu, v části ulice Rejskova 
i delší úseky do Smržic a Bedihoště. Úsek 
z Komenského do Vodní ulice by jim měl 
sloužit nejpozději od začátku října.  

 Y. Kadlecová

Nový úsek cyklostezky spojí centrum města s Vodní ulicí 
Cyklistům bude celý úsek sloužit nejpozději od začátku října

Ing. Tomáš Blumenstein,

předseda komise architektury a výstavby: 

„Po novém úseku cyklostezky se cyklisté bez-

pečně dostanou z centra města téměř až ke Kolá-

řovým sadům.“ 

Výstavba úseku cyklostezky z Komenského ulice na Žižkovo náměstí již 
byla zahájena.  Foto: Y. Kadlecová

Ministr vnitra František Bublan podě-
koval v pondělí 15. května v aule Poli-
cejní akademie v Praze profesionálním 
i dobrovolným hasičům za jejich práci 
při likvidaci následků letošních povod-
ní. Slavnostního aktu se zúčastnili i dva 
zástupci jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Prostějov – Miroslav Lezna 
a Miroslav Vantuch. 

Ministr vnitra a šéf Hasičského záchran-
ného sboru generálmajor Miroslav Ště-
pán předali jednotce Sboru dobrovolných 
hasičů města Prostějova pamětní medaili 
a děkovný list za činnost, kterou jednot-
ka jako celek prokázala při odstraňování 
následků letošní povodně. Ocenění patří 
všem hasičům města, kteří se na pracích 

spojených s likvidací povodní podíleli. 
„Já to vidím především jako dík všem 
těm, kteří dlouhé hodiny plnili pytle pís-
kem a stavěli hráze,“ říká Miroslav Van-
tuch, velitel čety jednotky dobrovolných 
hasičů Vrahovic. „Konkrétně jde o čety 
a družstva jednotek Sboru dobrovolných 
hasičů města Prostějova z Vrahovic, 
Žešova, Domamyslic, Držovic a Krasic,“ 
upřesnil Vantuch. 

Při jarních povodních pomáhala i jed-
notka Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje, územního odbo-
ru Prostějov, a jednotky dobrovolných 
hasičů ze Štětovnic a Biskupic. „Všem 
těmto patří dík,“ uzavřel Miroslav Van-
tuch.   (jg) 

Krátce z květnových událostí

Ministr vnitra ocenil prostějovské dobrovolné 
hasiče za likvidaci následků povodně

Pamětní medaile a děkovný list určený jednotce Sboru dobrovolných hasi-
čů města Prostějova převzali Miroslav Vantuch a Miroslav Lezna.  Foto: archiv 

Starosta města ing. Jan Tesař přijal v úte-
rý 16. května na prostějovské radnici malé 
fotbalisty, kteří úspěšně reprezentovali Pro-
stějov na turnaji ve Francii. Devíti až dese-

tiletí chlapci dosáhli na silně obsazeném 
turnaji ve Francii na 4. příčku a přivezli 
z něj pohár. Zároveň získali pozvání na dal-
ší turnaj ve Francii.  (jg) foto: J. Gáborová 

Úspěšné malé fotbalisty přijal starosta 


