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Na aktuální téma:

Pozor na odtahy 
aut bránících stroj-
nímu čištění měs-
ta, které bude pro-
bíhat i v srpnu.
 strana 5

V sobotu 22. čer-
vence odstartuje 
již V. mezinárodní 
sochařské sympo-
zium v Prostějově. 
 strana 6

Recept na dlouhověkost:  
problémy řešit s nadhledem

Laserový radar bude prostějovské  
křižovatky hlídat trvale 

Pevnými schránkami pro radar budou osazeny všechny křižovatky na vnitřním okruhu 

V srpnu bude zahájen provoz Městského  

oddechového a sportovního centra.
Příloha, včetně popisu areálu a provozních záležitostí, na stranách 2 – 3. 

Laserový měřič rychlosti společnosti 
Czech Radar bude v Prostějově střežit 
překračování rychlosti a průjezd křižo-
vatkami na červenou trvale. Společnost 
jej městu pronajala po vyhodnocení 
tříměsíčního zkušebního provozu.  Pří-
slušnou smlouvu podepsali 12. července 
na prostějovské radnici místostarosta 
Mgr. Vlastimil Uchytil a ředitel doda-
vatelské firmy Milan Bednář. Město 
má vedle samotného měřicího zaříze-
ní  k dispozici i informační systém pro 
zpracování přestupků a bezplatnou 
administrativně – právní pomoc. Vstup-
ní náklady firmy Czech Radar, která 
bude zajišťovat chod a údržbu radaru, 
jeho metrologickou návaznost a přenos 
dat do informačního systému odboru 
dopravy, dosáhly čtyř milionů korun. 
Z vybraných pokut jí bude náležet �
49 procent, zbývajících 51 procent pů-
jde do pokladny města.  

Řidiči pozor!  
Měřicí zařízení bude putovní 

Měřicí zařízení je od začátku listopa-
du umístěné na křižovatce na Přikrylově 
náměstí. Poté, co tato skutečnost vešla 
ve známost, se zde počet přestupků snížil 
zhruba o čtvrtinu. Řidiči, kteří Prostějovem 
projíždějí, by si však ani zdaleka neměli 
hlídat světelnou signalizaci a rychlost na 
tachometru pouze na této křižovatce. Pro-
stějovská radnice totiž plánuje, že nechá 
všechny křižovatky na frekventovaném 
vnitřním okruhu osadit pevnými schrán-
kami, do kterých by se přesouval vnitřní 
díl, tedy vlastní měřicí zařízení. „Tato sku-
tečnost bude působit výrazně preventivně. 
Řidiči totiž nebudou vědět, na které křižo-
vatce na ně bude „oko“ laserového radaru 
namířeno,“ konstatoval Bednář.  

Řidiči projíždějící městem  
nejvíc hřeší v neděli 

Měřicí zařízení bylo v Prostějově uve-
deno do zkušebního provozu na začát-
ku února. „Od února do dubna jím bylo 
zachyceno celkem  4 715 vozidel, jejichž 
řidiči překročili povolenou rychlost nebo 
projeli křižovatku na červenou. Ze statis-
tik zkušebního provozu vyplývá, že řidiči  
se v Prostějově nejvíce přestupků dopouš-
tějí v neděli, kdy pravděpodobně volněj-
ší doprava dovoluje snadnější sešlápnutí 
plynu. Někteří řidiči projížděli městem  
i více než osmdesátikilometrovou rychlos-
tí. Věřím, že naše měřicí zařízení pomůže 
dopravně – bezpečnostní situaci zlepšit,“ 

uvedl Milan Bednář, ředitel společnosti 
Czech Radar a vedoucí projektu Bezpečná 
města, v jehož rámci jsou měřicí zařízení 
po republice rozmísťována. „V současné 
době již fungují ve zhruba desítce měst, 
s dalšími dvaceti o jejich instalaci jedná-
me,“ upřesnil Bednář s tím, že v Prostějo-
vě byl radar umístěn jako v jednom z prv-
ním měst v České republice. Vzhledem 
k tomu, že se zde osvědčil, plánuje pro-
stějovská radnice do budoucna pronájem 
dalšího minimálně jednoho zařízení. 

Radar je v provozu 24 hodin denně  

Měřicí zařízení umožňuje dokumen-
tovat současně průjezd křižovatkou na 
červenou i překročení nejvyšší povolené 
rychlosti. Vybranou křižovatku bude hlí-
dat nepřetržitě, tedy i v době, kdy bude 
světelná signalizace mimo provoz. 

Pokud řidič projede křižovatku na čer-
venou 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 
státní poznávací značkou a obličejem řidi-
če, na níž je uvedeno místo, čas, rychlost  
i to, jak dlouho už svítila červená. 

Za dvojnásobné projetí křižovatky na 
červenou musí být uložen zákaz řízení  

„Začátkem července vstoupila v platnost 
novela zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Ta mimo jiné usnadnila 
zjišťování přestupců a stanovila výrazně 
vyšší sankce za přestupky,“ upozornil ing. 
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopra-
vy, jehož pracovníci přestupky řidičů řeší.  

Průjezd křižovatky na červenou přijde 
nyní řidiče na 2,5 až 5 tisíc korun, pod-
le toho, jak dlouho už svítila červená. 
„Pokud se řidič tohoto přestupku dopus-
tí dvakrát a vícekrát během dvanácti po 
sobě jdoucích měsíců, musí mu být uložen 
zákaz řízení na jeden měsíc až půl roku,“ 
varuje Nakládal. 

Překročení nejvyšší povolené rychlos-
ti do 20 km/hod. vás přijde na pokutě na 
1 500 až 2 500 korun, ve správním řízení 
dokonce na 2 500 až 3 500 korun. Součas-
ně přijdete o dva body. 

Pokud překročíte nejvyšší povolenou 
rychlost o více než 20 km/hod., rozlučte 
se se třemi body a s 5 až 10 tisíci koruna-
mi, které zaplatíte na pokutě. Ta může být 
v případě správního řízení opět o tisícovku 
vyšší. 

Zatím se na pokutách vybralo necelých 
200 tisíc korun. „Zhruba pětinu řidičů 
radar zachytil při průjezdu křižovatky na 
červenou. Zbylé hříšníky zdokumentoval 
při překročení nejvyšší povolené rychlos-
ti,“ dodal vedoucí odboru dopravy. 

Instalaci radarů podporuje  
přes 90 procent Prostějovanů 

V dubnu se Prostějov zapojil do akce 
„Duben – měsíc bezpečných obcí“ pořá-
dané projektem Bezpečná města, jejímž 
cílem bylo zmapovat chování řidičů po 
celé republice. „V průběhu jednodenního 
měření rychlosti bylo ve městě zaznamená-
no 371 vozidel, která překročila povolenou 
rychlost, tj. téměř 47 procent všech měře-
ných vozidel. Nejrychlejší z nich jelo rych-
lostí 98 km/hod.,“ připomněl místostaros-
ta Uchytil, podle kterého radar v žádném 
případě nemá sloužit k navýšení rozpočtu 
města z vybraných pokut, ale ke zklidně-
ní dopravy, zvýšení bezpečnosti chodců  
a snížení počtu dopravních nehod. Za prav-
du mu dávají i respondenti dopravního 
průzkumu z letošního roku, podle kterého 
instalaci radarů v zájmu zlepšení dopravně 
– bezpečnostní situace podporuje přes 90 
procent Prostějovanů. �

 Y. Kadlecová 

Z ničeho si nedělat příliš těžkou hlavu 
a veškeré problémy řešit s nadhledem. 
Takový je recept stoletého Vladimíra 
Matouška na dlouhověkost. Jubilanto-
vi, který nikdy v životě nepil, nekou-
řil, ale ani aktivně nesportoval a jehož 
neoblíbenějším jídlem je svíčková,  při-
šla v den jeho narozenin 17. července 
poblahopřát i místostarostka Božena 
Sekaninová. 

„Pan Matoušek je elegantní muž 
s hrdým držením těla a výbornou pamě-
tí,“ okomentovala Sekaninová ohléd-
nutí bývalého majitele konfekční fir-
my, která ho za komunistů přivedla do 
jáchymovských dolů, za dosavadním 
životem. 

Vladimír Matoušek se vyučil krejčím 
v dílně svého otce. V roce 1935 založil 
firmu na pánskou konfekci, kterou mu 
však komunisté po únoru 1948 zabavili, 
a jako živnostníka ho navíc poslali do 

jáchymovských dolů. Po návratu domů 
pracoval šestnáct let jako závozník. 
Podle svého jediného syna si však vždy 
potrpěl na to, aby byl elegantně obleče-
ný a upravený. 

„Tatínek měl v únoru zdravotní pro-
blémy, tak jsme ho chtěli povzbudit. 
Vyrobil jsem metr, který jsme od 17. 
února, stejně jako na vojně, každý den 
stříhali. Včera jsme ustřihli poslední 
kousek,“ popsal nezvyklý způsob pro 
povzbuzení a udržení optimismu Vladi-
mír Matoušek mladší. 

A i když jeho otec razí heslo z ničeho 
si nedělat těžkou hlavu, jedna věc mu 
přece jen takříkajíc nedá spát. „Vadí mu, 
že musí platit za odpad, i když už údajně 
žádný neprodukuje,“ prozradil na svého 
otce, kterého odmítl umístit v domo-
vě či ústavu a společně s manželkou se  
o něho stará v jeho bytě, Vladimír 
Matoušek mladší.   Y. Kadlecová

Místostarostku Boženu Sekaninovou okouzlil stoletý jubilant Vladimír 
Matoušek hrdým držením těla, elegancí a výbornou pamětí. Současně 
velmi ocenila přístup rodiny, která o oslavence pečuje v domácím pro-
středí.  Foto: Y. Kadlecová 

O stručnou odpověď na tuto otázku 
jsme požádali místostarostu Bc. Aloise 
Mačáka.

Bezpečnost občanů a ochrana jejich 
majetku je naší dlouhodobou prioritou. 
Z tohoto důvodu Rada města Prostějova 
schválila 11. 7. 2006 pořízení a umístění  

monitorovací kamery na Husově nám. 
Vycházíme tak vstříc žádostem mnoha 
občanů bydlících v této lokalitě. Podle 
sociologického průzkumu bylo Husovo 
náměstí označeno jako jedna z rizikových 
oblastí našeho města. 

Projekt městského kamerového sys-
tému realizujeme již od listopadu 2000. 
Tato realizace si dosud vyžádala celkové 

náklady ve výši 7,5 milionů korun. Jedná 
se o projekt situační prevence, tedy před-
cházení kriminalitě. V současnosti máme 
16 monitorovacích kamer na 15 místech, 
která monitorují veřejná prostranství, kde 
může dojít k trestné činnosti,  například 
na Olomoucké ulici, na Sídlišti Svobody, 

v Janáčkově ulici a na dalších místech. 
Kamerová místa byla pečlivě vybírána 
v rámci analýzy Policie ČR a Městské 
policie v Prostějově. 

Při uskutečňování tohoto projektu byl 
využit již zmíněný sociologický průzkum. 
I v budoucnosti máme velký zájem tento 
městský kamerový systém dále rozšiřo-
vat.

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
„Bezpečnost občanů a ochrana jejich majetku  
je naší dlouhodobou prioritou.“

Rozšíření městského  
kamerového systému

Smlouvu o pronájmu laserového měřícího zařízení podepsali 12. července 
na prostějovské radnici místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil a ředitel 
společnosti Czech Radar Milan Bednář.   Foto: Y. Kadlecová 

Radar zatím hlídá pouze křižovatku na Přikrylově náměstí. Tato skutečnost 
se však v dohledné době změní.  Foto: Y. Kadlecová 

Stoletý jubilant


