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Miroslav Pišťák, 
místostarosta města

Odpověď na tuto 
otázku by mohla být 
stručná – dobře. Obča-
né našeho města si ale 
zcela určitě zaslouží 
mnohem více infor-

mací k závěrečnému účtu minulého roku. 
Hodnocení dobře zní sice dobře a záporné 
saldo příjmů a výdajů ve výši šest a půl 
milionu korun můžeme oprávněně označit 
za výsledek příznivého hospodaření, ale 
přece jen je potřeba zmínit i další údaje. 

Tak tedy od začátku: Zastupitelstvo 
města Prostějova schválilo 21. prosin-
ce 2004 rozpočet našeho města s těmito 
základními ukazateli: celkové příjmy 816 
mil. Kč, neinvestiční výdaje 631 mil. Kč 
a investiční výdaje 288 mil. Kč, přičemž 
v rozpočtu byly užity i finanční prostředky 
z našich rezerv (například z fondu rezerv 
a rozvoje) ve výši takřka 104 mil. Kč. Co 
bude pro občany Prostějova asi nejzajíma-
vějším údajem, jsou finance schválené pro 
oblast stavebních investic ve výši 241 mil. 
Kč. 

V průběhu minulého roku se postupně 
navyšovaly jak příjmy, tak i výdaje našeho 
rozpočtu.  Konečný výsledek rozpočtové-
ho hospodaření města při plnění příjmů na 
103,58 % (v absolutní finanční hodnotě 
jde o navýšení o 34 mil. Kč) a nižší výda-
je, které byly čerpány pouze na 94,2 % 
(v přepočtu na koruny jsou nižší o 60 mil. 
Kč), znamená ono záporné saldo 6,5 mil. 
Kč, které oprávněně označujeme za velmi 
dobrý výsledek. Na první pohled by mohl 
kdokoliv namítnout – co je tak dobrého na 
záporném saldu, kdy město vydává více, 
než jsou jeho příjmy? Ano, mohlo by se 
to tak jevit, ale dovolím si připomenout, 
že schválený městský rozpočet počítal se 
záporným saldem ve výši 103,6 mil. Kč 
a konečným výsledkem je oněch 6,5 mil. 
Kč. 

Další informací, která nás může potěšit, 
je i pokračující velmi dobré hodnocení 
ratingovou agenturou CRA, která je part-
nerem nejstarší světové ratingové agentu-
ry Moody ́s Investors Service ve střední 
Evropě. Už čtvrtým rokem jsme hodnoce-
ni stupnicí A-/cz Aa+/stabilní/cz P-1, což 
znamená, že je naše město považováno za 
kvalitní subjekt. 

Na závěr mi dovolte, abych poděko-
val všem, kteří se o tak dobrý výsledek 
zasloužili – radním, zastupitelům, čle-
nům finančního výboru, pracovníkům 
Městského úřadu v Prostějově i organi-
zací zřizovaných městem. A pokud jsou 
ještě oblasti, kde máme co zlepšovat, 
a určitě takové jsou, pak nám všem přeji 
hodně energie do další, doufejme že ještě 
úspěšnější práce. 

Ing. Radim Fiala, 
 předseda finančního 
výboru

Z pozice předsedy 
finančního výboru 
hodnotím hospodaření 
města za rok 2005 jako 
velmi úspěšné, neboť 
plánovaný deficit ve 

výši téměř 104 mil. Kč se nám podařilo 
snížit takřka o sto milionů. Přispěl k tomu 
i finanční výbor, jehož členové pravidelně 
celý uplynulý rok posuzovali jednotlivá 
rozpočtová opatření z hlediska jejich efek-
tivnosti pro rozvoj města a v návaznosti na 
to doporučovali jejich schválení zastupiteli. 
Za to jim všem děkuji. 

Jak dopadlo hospodaření města za rok 2005?
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Téměř polovina řidičů projíždějících 
Prostějovem nerespektuje nejvyšší povo-
lenou padesátikilometrovou rychlost. 
Třetina dokonce městem projíždí rych-
lostí nad 60 km/hod. Tuto alarmující 
skutečnost odhalilo jednodenní měření 
rychlosti vozidel,  které proběhlo v pátek 
21. dubna v rámci akce „Duben – měsíc 
bezpečných obcí“.  Řidiče s těžkou nohou 
na plynu při něm postupně na třech pro-
stějovských komunikacích zachytil radar 
společnosti Czech Radar, skrytý ve voze 
odstaveném na okrajích vozovky.

„Měření bylo součástí akce Duben – 
měsíc bezpečných obcí vyhlášené v rámci 
projektu Bezpečná města,“ uvedl Jiří Zik-
mund, technik firmy Czech Radar, která se 
na projektu podílí. „Prostějov jsme spolu 
s dalšími devatenácti městy vybrali ze dvou 
stovek obcí, která o bezplatné měření pro-
jevila zájem,“ dodal s tím, že výsledky 
měření budou postoupeny zdejším radním 
a zastupitelům. 

V průběhu šesti hodin vystřídalo vozidlo 
s měřicím zařízením postupně tři stanoviš-

tě: ve Vrahovické ulici, u benzinové sta-
nice v Brněnské ulici a v Domamyslicích. 
Na prvních dvou stanovištích se měřilo ve 
směru výjezdu z města a na třetím ve směru 
do centra Domamyslic. Z celkového počtu 
798 vozidel, která radar minula, překročilo 
povolenou rychlost 50 km/hod. 369 řidičů. 
Dopravní předpisy porušovali nejvíce na 
posledním stanovišti v Domamyslicích, 
kde se provinilo 127 řidičů ze 190 – tedy 
alarmujících 67 procent. O rekord při 
měření v Prostějově se postaral řidič, který 
kolem měřicího zařízení proletěl rychlostí 
98 km/hod. 

Vrahovickou ulicí projelo ve směru 
z města za hodinu a čtvrt 265 vozidel. Povo-
lenou rychlost přitom překročilo 40 procent  
řidičů, tedy téměř každý druhý. „Zdaleka ne 
vždy šlo o majitele nových, silných vozů. 
Polovina řidičů, kteří na této komunikaci 
překročili povolenou rychlost, seděla za 
volanty starších typů Škodovek,“ upozornil 
Zikmund.  

 „Na základě těchto zjištění přijmeme 
další opatření ke zklidnění dopravy ve 

městě a snížení počtu dopravních nehod,“ 
uvedl místostarosta Mgr. Vlastimil Uchy-
til. „Budeme se přitom opírat i o březnový 
průzkum zaměřený na bezpečnost silniční-
ho provozu ve městě, ze kterého vyplynula 
celá řada zajímavých zjištění. Lidé se v něm 
vyjadřovali například k tomu, které křižovat-
ky či úseky ve městě jsou podle nich nejvíce 
nebezpečné, či jakých přestupků se řidiči 
nejčastěji dopouštějí,“ upřesnil Uchytil.   

Řidiči projíždějící Prostějovem mají 
s jiným typem radaru firmy Czech Radar již 
téměř půlroční zkušenost. Jeden z nich hlídá 
průjezdy na červenou a rychlost vozů na kři-
žovatce na Přikrylově náměstí. Měsíčně zde 
odhalí stovky přestupků. 

Akce Duben – měsíc bezpečných obcí 
je organizována jako součást dlouhodobé-
ho projektu Bezpečná města. Podpořily ji 
Svaz měst a obcí České republiky a Nada-
ce BESIP. Jejím cílem je poskytnout před-
stavitelům měst a obcí statistické výsledky 
provedeného měření spolu s vyhodnocením, 
nakolik je zjišťovaná problematika v daném 
místě závažná.  Y. Kadlecová

Celá třetina řidičů projíždí Prostějovem 
rychlostí vyšší než 60 km/hod. 

Téměř polovina z nich překračuje ve městě nejvyšší povolenou rychlost

Na měření v Brněnské ulici dohlížel i místostarosta Vlastimil Uchytil. Před jeho zahájením však 
musel Jiří Zikmund, stejně jako na dalších stanovištích, nejdříve zkontrolovat nastavení rada-
ru.    Foto: Yvona Kadlecová

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.

Jarní dny zdraví 
letos proběhnou od 
pondělí 15. do pátku 
19. května v Národ-
ním domě na 
Vojáčkově náměstí 
v Prostějově. Akce 
se uskuteční pod 
záštitou Krajské 

hygienické stanice Olomouckého kraje, 
územního pracoviště Prostějov, a v rámci 
projektu Zdravé město Prostějov.  Dalšími 
odbornými partnery jsou prodejna zdravé 
výživy Jeřabina ve Školní ulici, Všeobec-
ná zdravotní pojišťovna Prostějov, Střední 
zdravotnická škola v Prostějově a prodej-
na zdravé výživy na Újezdě. 

Pokud ve výše uvedených dnech na-
vštívíte restauraci Národní dům, budete 
si moci vybrat jídla z pestrého jídelníčku 
jarních pokrmů a přesvědčit se o tom, že 
zdravá strava může být pestrá, vyvážená 
a chutná. 

V pondělí, úterý a ve čtvrtek od 10 do 14 
hodin bude zajištěno v restauraci Národní-
ho domu bezplatné vyšetření choleste-

rolu, triglyceridů, glukózy, tělesného 
tuku a tlaku krve, které budou zajišťovat 
zaměstnanci VZP. 

Ve středu a v pátek od 10 do 14 hodin 
budou mít zájemci možnost nechat si stu-
dentkami Střední zdravotnické školy změ-
řit tlak krve a hladinu cukru v krvi.

Jako další program jsou připraveny 
následující pořednášky, na které je vstup 
zdarma: 

- v úterý 16. 5. v 16 hodin proběhne 
přednáška pana Syrového na téma „Rizi-
kové látky v naší potravě aneb jak působí 
aditiva (tzv. éčka) na naše zdraví“,

- ve středu 17. 5. v 16 hodin se usku-
teční přednáška MUDr. Hany Šarapatko-
vé z endokrinologické a interní ordinace 
v Olomouci na téma „Zdravotní rizika 
potravin - některé aspekty“.

Po celou dobu trvání akce se její náv-
štěvníci budou moci zapojit do ankety 
o zdraví a výživě. Všichni, kteří vypl-
ní registrační lístek, budou slosováni 
a výherci obdrží zajímavé ceny. Hlavní 
cenou bude poukázka na večeři pro dvě 
osoby v Národním domě. 

Jarní dny zdraví 

I nadále trvá omezení v ověřování 
podpisů a listin v informačním středisku 
Městského úřadu v Prostějově. Tzv. lega-
lizace a vidimace běží podle následujícího 
harmonogramu:

-  pondělí a středa: 8.00 – 17.00 praco-
viště matriky

-  úterý a čtvrtek: 8.00 – 17.00 informač-
ní středisko 

-  pátek: 8.00 – 14.00 informační stře-
disko.

Ověřování podpisů a listin na Městském 
úřadu v Prostějově se bude výše uvede-
ným harmonogramem řídit až do odvolá-
ní.  (jg) 

Společnost STŘEDOMORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, která od 1. března 
provozuje vodohospodářskou infra-
strukturu Prostějova a přilehlých obcí, 
od 1. května prodlužuje otevírací dobu 
svého zákaznického centra v Krapkově 
ulici č. 26.

Otevírací doba zákaznického centra 
od 1. května 

pondělí: 8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
úterý:   7 – 12 hod. a 13 – 15 hod. 
středa:   8 – 12 hod. a 13 – 17 hod.
čtvrtek:  7 – 12 hod. a 13 – 15 hod.
pátek:     7 – 12 hod. a 13 – 15 hod. 

Nová otevírací doba zákaznického centra

Den se složkami IZS

V pátek 5. května od 9 do 14 hodin se 
v prostorách Integrovaného záchranného 
systému (IZS) ve Wolkerově ulici č. 6 
uskuteční „Den se složkami IZS“. Jeho 
součástí budou ukázky zákroku strážníků 
proti pachateli, zásahu pyrotechniků Poli-
cie ČR, činnosti hasičů a záchranářů při 
dopravní nehodě,  zásahové jednotky Poli-
cie ČR, služebních psů Policie ČR, Celní 
správy a městské policie, lezecké skupiny 
HZS a další ukázky podle zájmu. 

V prvním patře budovy budou probí-
hat soutěže pro děti o ceny. K vidění zde 
budou ukázky techniky, výstroje, výzbro-
je, městského kamerového systému s digi-
tálním záznamem, měření alkoholu v krvi, 
laserová střelnice, dopravní kamera, lase-
rový měřič rychlosti vozidel i kriminalis-
tická technika. 

Informační středisko prevence nabídne 
také poradenskou službu. 


