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Řidiči, kteří budou v dubnu projíždět 
Prostějovem, by si měli dát pozor na 
těžkou nohu na plynu.  Prostějov se totiž 
zařadil mezi dvacet měst z celé repub-
liky, ve kterých  v rámci akce Duben 
– měsíc bezpečných obcí proběhne bez-
platné měření rychlosti vozidel. 

„Akce Duben – měsíc bezpečných obcí 
byla vyhlášena v rámci projektu Bezpečná 
města,“ uvedl Milan Bednář, ředitel spo-
lečnosti Czech Radar, která se na projek-
tu podílí. „Dvacítka měst a obcí po celé 

republice bude moci díky ní zjistit, zda je 
i v jejich ulicích problémem nepřiměřená 
rychlost, která je jednou z nejčastějších pří-
čin dopravních nehod s následkem smrti. 
Z přihlášených měst a obcí, které o zapo-
jení do akce projevily zájem, jsme vybrali 
i Prostějov. Měření rychlosti zde proběhne 
hned na několika frekventovaných mís-
tech. Město tak získá přehled o tom, jakým 
způsobem zde řidiči jezdí a jaké přestup-
ky dělají,“ dodal s tím, že jeden z radarů 
společnosti Czech Radar hlídá od konce 
loňského roku průjezd aut křižovatkou na 
Přikrylově náměstí na červenou a jejich 
rychlost. „Jde o laserový měřič rychlosti, 
který si město od společnosti Czech Radar 
zapůjčilo,“ uvedl místostarosta Mgr. Vlas-
timil Uchytil s tím, že pokud se osvědčí, 
město si jej od firmy pronajme. 

Měřící zařízení přešlo začátkem března 
ze zaváděcího do tříměsíčního zkušebního 
provozu, který je již spojen s ukládáním 
pokut za přestupky. I když je dobře vidi-
telné, zaregistrovalo během prvního zku-
šebního měsíce stovky dopravních pře-
stupků. 

„Pokud řidič projede křižovatku na 

červenou nebo překročí rychlost, pořídí 
digitální záznam jeho přestupku, který 
má stejnou platnost jako policejní měře-
ní. Součástí protokolu je průkazná foto-
grafie vozu se zvýrazněnou státní pozná-
vací značkou a obličejem řidiče, na níž 
je uvedeno místo, čas, rychlost i to, jak 
dlouho už svítila červená. Průjezd kři-
žovatky na červenou přijde řidiče až 
na tři tisíce korun, ve správním řízení 
dokonce na čtyři, překročení rychlosti 
od dvou do čtyř tisíc,“ upozornil vedoucí 

odboru dopravy ing. Miroslav Nakládal. 
Počty hříšníků, kteří ohrožují nejen 

sebe, ale i další účastníky silničního pro-
vozu,  svědčí podle místostarosty Uchy-
tila o oprávněnosti preventivních opatře-
ní. „Zapůjčením radaru a zapojením do 
dubnové bezpečnostní akce sledujeme 
především zklidnění dopravy ve městě,  
snížení počtu přestupků, které mohou vést 
k závažným dopravním nehodám, a zvýše-
ní bezpečnosti chodců, kteří patří k častým 
obětem dopravních nehod ve městech,“ 
zdůraznil Uchytil. 

Nepřiměřená rychlost má každý rok za 
následek téměř pět set obětí dopravních 
nehod. Více než 70 procent dopravních 
nehod přitom podle statistik Ministerstva 
vnitra ČR připadá právě na obce a města. 
„Pokud by se povedlo snížit počet nehod 
v obcích způsobených nepřiměřenou rych-
lostí, snížily by se i počty obětí doprav-
ních nehod,“ zakončil místostarosta Mgr. 
Uchytil.  Y. Kadlecová 

Prostějov se zapojil do akce Duben 
– měsíc bezpečných obcí 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Pokud by se povedlo snížit počet nehod 

v obcích způsobených nepřiměřenou rych-
lostí, snížily by se i počty obětí dopravních 
nehod.“ 
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Od začátku března zachytil radar na křižovatce na Přikrylově náměstí stov-
ky řidičů, kteří porušili dopravní předpisy.  Ilustrační foto: Y. Kadlecová  

Na aktuální téma
Postupné opravy chodníků po zimě 

O stručnou odpověď na tuto otáz-
ku jsme požádali místostarostu Bc. 
Aloise Mačáka, který je mimo jiné 
odpovědný za odbor komunálních 
služeb.

Odbor komunál-
ních služeb ve spolu-
práci s provozovnou 
komunikací .A.S.A. 
Technické služby 
Prostějov, s. r. o., 
v březnu  podrobně 
zmapoval technický 
stav chodníků v celém 

katastrálním území města. S opravou části 
chodníků se již započalo například ve Wol-
kerově a Brněnské ulici. Opravy pokračují 
v ulici Plumlovská a  Mlýnská. Opravovat 
se budou také chodníky v Olomoucké uli-
ci a na vnitřním okruhu.  

Jsou to opravy v rámci smlouvy, kterou 
má město Prostějov uzavřenou  ze společ-
ností .A.S.A. TS Prostějov v rozsahu zhru-
ba dvou  milionů korun. U některých chod-
níků, kde byl v minulosti proveden překop 
a po extrémní  zimě jsou ve špatném tech-
nickém stavu, bude město požadovat po 
fyzických osobách a firmách provedení 
opravy ještě v záruční době, která se na 
tyto překopy vztahuje. Správce komuni-
kací zašle výzvu a v případě neprovedení 
opravy bude příslušný subjekt oznámen na 

odbor dopravy, který s ním zahájí správní 
nebo přestupkové řízení.

Na základě rozhodnutí Rady města 
Prostějova bude odbor komunálních 
služeb postupně zabezpečovat opravy 
chodníků v těchto lokalitách:

-  lité asfaltové chodníky na Sídlišti Svo-
body

-  lité asfaltové chodníky na sídlišti 
Hloučela

-  lité asfaltové chodníky na Sídlišti E. 
Beneše

- dlážděný chodník v ulici Olomoucká
- dlážděný chodník v ulici Palackého
- dlážděný chodník v ulici Vrahovická
- chodník podél ulice Anenská.
Jedná se o souvislé opravy chodníků. 

S těmito návrhy přišli zejména občané na 
setkáních  se zástupci města  v uplynulém 
období. Rozsah požadavků z těchto setká-
ní s občany je však  podstatně větší. Nyní 
budeme realizovat I. etapu oprav, které 
budou zahájeny v květnu 2006 . Předpo-
kládaný objem na realizaci těchto oprav 
je přes čtyři miliony korun. O dalších 
etapách bude rozhodnuto po vyhodnocení 
výzvy více zájemcům na opravy uvede-
ných chodníků. 

Další případné informace poskytne 
občanům odbor komunálních služeb. 
Rada města Prostějova má eminentní 
zájem postupně opravovat veškeré chod-
níky v katastrálním území města.

V pátek 28. dubna 
proběhne v Kolářo-
vých sadech od 8.45 
do 12.30 hodin již 
čtvrtý ročník soutěže 
„O pohár Zdravého 
města Prostějova“, 

který organizuje Zdravé město Prostějov 
ve spolupráci se skupinou prevence měst-
ské policie.

Soutěž je určena žákům šestých tříd 
prostějovských základních škol. Čtyřčlen-
ná družstva, tvořená vždy dvěma dívka-
mi a chlapci, si změří síly v teoretických 
znalostech i praktických dovednostech 
zaměřených mimo jiné na zdravovědu či 

dodržování zásad bezpečného chování 
doma i na ulici. „Svoji šikovnost budou 
moci prokázat například při střelbě ze 
vzduchovky, obvazování raněného, shazo-
vání lahví hasičskou stříkačkou a dalších 
disciplínách,“ upřesnila koordinátorka 
projektu Zdravé město Prostějov ing. Pet-
ra Mejzlíková. 

Na vítěze čeká pohár a hodnotné ceny. 
„Ale ani ti, kteří se neumístí na prvních 
třech místech, neodejdou s prázdnou,“ 
ujistila místostarostka Božena Seka-
ninová s tím, že pro děti, které zrovna 
nebudou soutěžit, je připraven bohatý 
doprovodný program. Soutěž totiž, jako 
již tradičně, proběhne ve spolupráci 

s partnery projek-
tu Zdravé město 
Prostějov: Policií 
ČR, Českým svazem 
ochránců přírody, 
Hasičským záchran-
ným sborem, K-
centrem Želva, Autoklubem, Střední 
zdravotnickou školou, Zdravotnickou 
záchrannou službou a Sportcentrem.

Do letošního ročníku soutěže 
„O pohár Zdravého města Prostějova“ 
se přihlásilo dvacet družstev. V přípa-
dě nepříznivého počasí svoje síly změří 
v prostorách Sportcentra v Olympijské 
ulici.                                   

Soutěž O pohár Zdravého města Prostějova 
Pro děti je připraven bohatý doprovodný program 

Městská knihovna Prostějov
oznamuje  čtenářům, návštěvníkům a přátelům dětského oddělení,

že v době od 5. do 30. května bude dětské oddělení  z důvodu stěhování uzavřeno.

Těšíme se na vás od 1. června na nové adrese - Vápenice 9.

Dvacet profesionálních 
i amatérských tvůrců podstou-
pilo se svými kolekcemi do 
finálového klání již šestého 
ročníku celostátní oděvní sou-
těže Doteky módy. V semifi-
nále, které proběhlo začátkem 
dubna, se o přízeň poroty uchá-
zely  desítky modelů a módních 
doplňků od 39 českých i zahra-
ničních autorů.

„Zatímco některé předchozí 
ročníky se nesly v jednom sty-
lu, letos nás tvůrci kolekcí pře-
kvapili jejich pestrostí. Vedle 
inspirace meziválečným obdo-
bím byl patrný i vliv antiky či  
60. a 70. let minulého století.  
Soutěžní modely byly zdobeny 
například paličkováním, háč-
kováním, potisky a malbou,“ 
uvedl ředitel pořádající Střední 
průmyslové školy (SPŠ) oděvní 
Mgr. Jiří Snášel. „Návštěvní-
ci finálového večera, který se 
uskuteční v pátek 21. dubna od 
19 hodin v sále prostějovského 
městského divadla, se tak roz-
hodně mají na co těšit. Do poro-
ty zasedne, stejně  jako minulý 
rok, mimo jiné osobnosti známý 
fotograf Jan Saudek. Přehlídky 
navíc doplní bohatý doprovod-
ný program,“ dodal Mgr. Snášel 
s tím, že lístky na finálové klá-
ní Doteků módy jsou k dostání 
v divadelním předprodeji.  

� Y. Kadlecová 

Finále Doteků módy se blíží 
V porotě opět zasedne fotograf Jan Saudek

Do finále se probojovala 
i šestnáctiletá student-
ka SPŠ oděvní Prostějov 
Patricie Andrésová. Její 
svatební šaty jsou zdobe-
ny pštrosími péry.  Foto: kdl


