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Podnět: Prodloužit cyklostezku  
ve směru Luto – Na Vyhlídce  

– Interspaar – Mostkovice

Společné vyjádření  ing. Karin Kuklo-
vé, vedoucí odboru koncepce a rozvoje, 
a ing. Miroslava Nakládala, vedoucího 
odboru dopravy:

„Prodloužení cyklostezky bude projek-
továno a realizováno v souladu se zpra-
covaným Generelem cyklistické dopravy 

podél ulice J. Lady, přes okružní křižo-
vatku na Plumlovské ulici a podél ní jed-
nosměrnými cyklistickými pásy po obou 
stranách komunikace. Příslušnou doku-
mentaci bude zajišťovat odbor výstavby.“

Podnět: Více kontrolovat zákaz prodeje 
alkoholu na sportovních akcích

Vyjádření ředitele Městské policie 
Prostějov Bc. Jana Nagyho:  

„Městská policie má za úkol kontrolo-
vat nejen dodržování zákazu prodeje alko-
holických nápojů na sportovních utkáních, 
ale i zákaz prodeje alkoholu mladistvým 
obecně. Strážníci provádějí v této sou-
vislosti namátkové kontroly. Nedostatky 
jsou občas skutečně zjišťovány, zejména 
v restauracích, kde je alkohol někdy podán 
i osobě mladší 18 let. Některé přestupky se 
daří vyřešit přímo na místě, jiné se postu-
pují správnímu orgánu.“

Podnět: Vylepšit stav chodníků  
na Sídlišti Svobody

Vyjádření vedoucího odboru komu-
nálních služeb ing. Jaroslava Štěpaní-
ka: 

„Po ukončení investiční akce „Parko-
viště Anenská“, která řeší i část chodníku 
v ulici Anenská, je naplánována oprava 
dalších částí tohoto chodníku po obou jeho 
stranách -  tzn. v části Šmeralovy ulice od 
ulice Jungmannova až po ulici Anglická 
s výjimkou nově vybudovaného chodníku. 
Dále budou probíhat drobné opravy z pod-
nětů občanů.“

Podnět: Využívat při úklidu  
města nezaměstnané

Vyjádření vedoucího odboru komu-
nálních služeb ing. Jaroslava Štěpaní-
ka: 

„V letošním roce pracovalo na úklidu 
města v lednu až  březnu pět dlouhodobě 
nezaměstnaných pracovníků a od dubna 
do července dokonce 15. Jejich uplatnění 
spočívá v realizaci projektu zaměstnanosti 
dlouhodobě nezaměstnaných na veřejně 
prospěšné práce, a to vždy na dobu určitou 
čtyř měsíců.“

Podnět: Více popularizovat možnosti 
získávání informací o práci městského 

úřadu, případně psaní podnětů 

Vyjádření RNDr. Jaroslavy Tatar-
kovičové, vedoucí odboru kancelář 
starosty:   

„Informace o chodu úřadu mohou lidé 
získat hned z několika zdrojů. V prvé 
řadě je to informační služba, dále Radnič-
ní listy, které vycházejí dvakrát měsíčně, 
poté webové stránky města www.mes-
topv.cz, Prostějovský informační kanál 
(což je televizní zpravodajství vysílané 
prostřednictvím kabelové televize a také 

na internetových stránkách města). Lidé 
mohou využívat také informační kiosek 
zvenčí radnice – vedle informační služ-
by a nově v budově hlavního vlakového 
nádraží. 

Město pravidelně organizuje setkání 
členů vedení města s občany a projedná-
vá s nimi Plán zdraví a kvality života. 
V neposlední řadě jsou místnímu tis-
ku pravidelně zasílány tiskové zprávy 
k důležitým událostem, které se na úřa-
dě, respektive ve městě odehrávají. 

Co se týče podnětů, ty mohou obča-
né podávat mnoha způsoby: ústně nebo 
písemně v informační službě, písemně 
buď konkrétní osobě, odboru, nebo obec-
ně městskému úřadu či orgánům města, 
ústně na kterémkoli odboru městského 
úřadu (povinností úředníka je zapsat 
písemný záznam, pokud o to občan pro-
jeví zájem), telefonicky, e-mailem buď 
konkrétní osobě, odboru nebo městské-
mu úřadu či orgánům města a nově také 
prostřednictvím osadních výborů.“

Podnět: Více dbát na úklid  
chodníků v zimním období 

Vyjádření vedoucího odboru komu-
nálních služeb ing. Jaroslava Štěpaní-
ka:

„V rámci možností bude upraven plán 
zimní údržby pro rok 2006/07.“

Podnět: Vyčistit podchod pro chodce 
směrem do Vrahovic

Vyjádření vedoucího odboru komu-
nálních služeb ing. Jaroslava Štěpaní-
ka:

„Podchod je zahrnut v ručním čištění 
města a pravidelně čištěn. Jeho úklid byl 
proveden v týdnu do 20. 5. 2006.“

Podnět: Dokončit úpravu prostoru 
u zadního vchodu Penny marketu

Vyjádření ing. Jaroslava Štěpaní-
ka, vedoucího odboru komunálních 
služeb:

„Navrhujeme dořešit stavebními úpra-
vami odboru výstavby v rámci humani-
zace Sídliště Hloučela.“

Podnět: Dosázet keře, případně 
instalovat několik laviček v prostoru 

Penny marketu – u modré kotelny

Vyjádření ing. Jaroslava Štěpaní-
ka, vedoucího odboru komunálních 
služeb:

„Keře v této části města budou vysá-
zeny v rámci humanizace Sídliště Hlou-
čela. Lavičky v prostoru Penny marketu 
– u modré kotelny je nutno řešit v rámci 
humanizace tohoto sídliště s odborem 
výstavby.“

Podnět: Vysadit jiný strom namísto 
pokáceného topolu u modré kotelny

Vyjádření ing. Jaroslava Štěpaní-
ka, vedoucího odboru komunálních 
služeb:

„Místo pokáceného topolu byly 
u modré kotelny vysazeny tři nové stro-
my – obvod kmene 18 – 20 cm, výška 7 
– 8  m.“

Podnět: V koutě u modré kotelny  
se hromadí odpadky

Vyjádření ing. Jaroslava Štěpaníka, 
vedoucího odboru komunálních služeb:

„Tato lokalita patří mezi takříkajíc 
problémové, proto se pravidelně uklízí. 
K jejímu úklidu jsou využíváni hlavně 
pracovníci zaměstnaní na veřejně prospěš-
né práce.“

Podnět: Instalace laviček pro seniory 
na hlavní cestě vedoucí  

Sídlištěm Hloučela 

Vyjádření ing. Jaroslava Štěpaníka, 
vedoucího odboru komunálních služeb:

„Tuto připomínku je nutno řešit s odbo-
rem výstavby v rámci humanizace Sídliště 
Hloučela.“ 

Podnět: Dětské zastupitelstvo by 
nemělo fungovat jen jako kroužek

Vyjádření PaedDr. Františka Říhy, 
vedoucího odboru školství a kultury:

„Nebylo a není záměrem členů Dětského 
městského zastupitelstva osamostatňovat se 
od Sportcentra – DDM, pod jehož záštitou 
DěMZ funguje.  Sportcentrum – DDM jeho 
členům zajišťuje pedagoga v podobě koordi-
nátora a materiální podporu pro činnost.

Hlavní myšlenkou, kterou chtěl člen 
DěMZ Ondřej Klabal rozvinout, bylo mož-
né směřování DěMZ coby poradního orgánu 
Zastupitelstva města Prostějova. Tato sna-
ha nebyla vedena tím, že by DěMZ nebyla 
nabízena pomocná ruka ze strany nejvyšších 
představitelů města nebo že by se jeho čle-
nové cítili méněcenní. Jedná se jen o přiroze-
nou snahu dosáhnout toho, čeho se podařilo 
dosáhnout v jiných městech, kde studentské 
a dětské parlamenty spolupracují se správou 
města v oficiální rovině.

Tato možná spolupráce spočívá v návr-
zích členů DěMZ ovlivňujících projekty, 
které se týkají i vzdálenější budoucnosti, či 
projekty, při jejichž tvorbě se dospělí zada-
vatelé a zpracovatelé nedokáží plně vžít do 
role pubescenta a adolescenta. Je samozřej-
mé, že mládež nedokáže posoudit veškeré 
aspekty problému – zejména ekonomické, 
politické, popřípadě ekologické. Nic by 
ovšem nebránilo tomu, aby svým poradním 
hlasem ke zdárnému vyřešení projektů při-
spěli.“

Podnět: Zorganizovat kulatý stůl  
na téma doprava ve městě

Vyjádření ing. Karin Kuklové, vedou-
cí odboru koncepce a rozvoje, a ing. 
Miroslava Nakládala, vedoucího odbo-
ru dopravy:

„V závěru loňského roku se konalo 
setkání veřejnosti s přestaviteli města na 
téma doprava, v březnu letošního roku pak 
na téma okružní křižovatky a zklidňování 
dopravy. Další jednání o dopravě v tak 
krátkém časovém odstupu by nepřineslo 
pro občany nic nového. 

V současné době se zpracovává doprav-
ní průzkum. Bez jeho výsledků a závěrů 
by se projednávání dopravní problematiky 
nemohlo opřít o nové poznatky.“

Podnět: Kdy bude dokončena tzv. 
severní obslužná komunikace?

Vyjádření ing. Karin Kuklové, vedou-

cí odboru koncepce a rozvoje, a ing. 
Miroslava Nakládala, vedoucího odbo-
ru dopravy:

„ Severní obslužná komunikace je zpro-
vozněna a nyní se nachází ve zkušebním 
provozu. Na podzim letošního roku bude 
vyhodnocena hluková zátěž a následně 
bude rozhodnuto o dalším postupu při 
kolaudačním řízení. 

Provizorně je realizována okružní kři-
žovatka na křížení ulic J. Lady a Svolin-
ského. Odbor výstavby zajistil zpracování 
projektové dokumentace pro územní říze-
ní na rekonstrukci této křižovatky. Další 
stupeň dokumentace bude odbor výstav-
by zpracovávat v průběhu letošního roku. 
Výstavba proběhne následně dle rozhod-
nutí Rady města Prostějova.“

Podnět: Vytvořit řádné přechody pro 
chodce u Oděvního podniku

Vyjádření ing. Miroslava Nakládala, 
vedoucího odboru dopravy:

„Je třeba specifikovat, kde mají být pře-
chody zřízeny. Komunikace u OP je veřej-
ně přístupnou účelovou komunikací, kde 
zřizování dopravního značení nepřísluší 
městu, ale vlastníkovi komunikace. Zři-
zování přechodů pro chodce dále podléhá 
příslušným předpisům. Jednou z podmí-
nek zřízení přechodu je četnost projíždě-
jících vozidel 100 vozidel/hod., což u OP 
není splněno.“

Podnět: Zorganizovat setkání s občany 
Sídliště E. Beneše k probíhající 

regeneraci tohoto sídliště

Vyjádření ing. Karin Kuklové, vedou-
cí odboru koncepce a rozvoje:

Rada města Prostějova na své 103. 
schůzi konané dne 23. 5. 2006 schválila 
pořízení projektu „Regenerace sídliště 
na Dolní ulici v Prostějově“ a projektu 
„Regenerace sídliště E. Beneše“ a dále 
příslušná rozpočtová opatření v kapito-
le 62 - koncepce a rozvoj v celkové výši  
350 000 Kč. Odbor koncepce a rozvoje 
zajistí v průběhu září výběr zpracovatele 
projektů a setkání s občany uvedených 
sídlišť za účelem získání podnětů ke zpra-
cování díla. Dokumentace budou zpraco-
vány do konce roku 2006. 

Podnět: Vytipovat oblast na vybudování 
tzv. chráněného bydlení pro osoby 
s těžkým zdravotním postižením 

a zjistit, od koho lze na ně získat dotaci 
Vyjádření ing. Karin Kuklové, vedou-

cí odboru koncepce a rozvoje:
„Dotační titul Chráněné bydlení je sou-

částí programu Podpora výstavby podpo-
rovaných bytů v působnosti Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky. Tento 
program je vyhlašován každoročně – pro 
rok 2006 byl vyhlášen 31. října 2005 
a je uzavřen (bude možné žádat o dota-
ci z tohoto programu na rok 2007, pokud 
bude podle předpokladů opět vyhlášen). 
Cílem podpory je výstavba podporova-
ných bytů ve vlastnictví obcí nebo dob-
rovolného svazku obcí pro osoby, které 
mají ztížený přístup k bydlení. Chráně-
ným bytem je podporovaný byt v domě 
zvláštního určení, který je určený k uspo-
kojování bytových potřeb osob se zvlášt-
ními potřebami z důvodu zdravotních či 
pokročilého věku. Základní podmínkou 
je, že v bytech vystavěných za přispění 
dotace musí být poskytovány služby soci-
ální péče.

Výstavbou se pro případ dotačního titu-
lu Chráněný byt rozumí:

1) výstavba bytového domu nebo rodin-
ného domu se dvěma nebo třemi byty,

2) změna stavby (včetně půdní vestav-
by), kterou vznikne nový byt z prostor 
určených k jiným účelům než bydlení,

3) nástavba nebo přístavba, pokud jí 
vznikne nový byt.

OKR se problematikou chráněného 
bydlení zabýval už v souvislosti s úko-
lem – Návrh realizovat chráněné bydlení 
v domě Tetín 4. Z důvodu problémů s rea-
lizací chráněného bydlení v tomto byto-
vém domě byl poradou vedení uložen nový 
úkol ing. Kuklové a ing. Greplovi, aby 
byly vytipovány vhodné objekty pro chrá-
něné bydlení s možností získání dotačního 
titulu. Na základě materiálu předloženého 
na poradě vedení konané dne 27. 2. 2006 
bylo doporučeno přednostně realizovat 
zcela novou výstavbu než změnu stavby 
nebo nástavbu. 

Podnět: Vytvořit kontaktní místo  
pro bezdomovce a rozšířit terénní 

sociální práci 

Vyjádření vedoucího odboru sociál-

ních věci Mgr. Jaroslava Svozila:
„Město Prostějov se již v současné 

době připravuje na 1. leden 2007, kdy 
nabude účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. 
O sociálních službách. Ten mimo jiné 
dává městu možnost zpracovat „středně-
dobý plán rozvoje sociálních služeb ve 
spolupráci s krajem, poskytovateli soci-
álních služeb na území obce a za účasti 
osob, kterým jsou poskytovány sociální 
služby“ (§ 94, bod d). 

V rámci zpracovávání tohoto tzv. 
„komunitního plánu sociálních služeb“ 
použijeme výstupy z Plánu zdraví, Stra-
tegického plánu rozvoje města Prostějo-
va a provedeme rozsáhlá sociologická 
šetření mezi příjemci sociálních služeb. 
Věříme, že na základě takto detailně 
zpracovaných potřeb koncových uživa-
telů se nám podaří vybudovat síť sociál-
ních služeb, která bude přesně odpovídat 
potřebám občanů. 

Zda se ukáže jako prospěšné a efek-
tivní zřízení denního centra pro bezdo-
movce blíže centru města nebo rozšíření 
terénní sociální práce, zatím nechceme 
předjímat. Bezdomovci se však již dlou-
hodobě mohou obracet na sociálního 
kurátora odboru sociálních věcí měst-
ského úřadu, který jim denně pomáhá 
v řešení běžných záležitostí. Obdobně 
i rodinám s dětmi je ze strany odbo-
ru sociálních věcí věnována rozsáhlá 
pozornost. V rámci svých povinností jim 
poskytují pomoc pracovnice dávkových 
oddělení i zaměstnanci vykonávající 
sociálně-právní ochranu dětí.“

Podněty Svazu nevidomých a slabo-
zrakých: Bylo by možné ozvučit 

přechody pro chodce? Ozvučovací 
signál na přechodu by měl být dobře 

rozeznatelný i na druhé straně silnice. 
Je možné, aby ve všech autobusech  

MHD bylo hlášeno, na které je autobus 
právě zastávce a která bude následo-
vat? Vybudovat přechod pro chodce 

na Určické ulici. Označit zastávky MHD 
Braillovým písmem.

Vyjádření ing. Miroslava Nakládala, 
vedoucího odboru dopravy:

„Nově budované nebo rekonstruované 
přechody jsou ozvučovány standardním 
způsobem. U starších tak bude učiněno 
při jejich rekonstrukci. 

Hlasitost ozvučovacího signálu 
a možnost jeho zesílení bude prověře-
na. 

Hlášení v autobusech MHD je možno 
technicky podávat pouze v těch nověj-
ších, kterých je 12 z celkového počtu 
20 užívaných na linkách MHD. Každo-
ročně je jejich počet zvyšován o dva. 
Dodatečná montáž zařízení k hlášení 
by byla ve starších autobusech techniky 
i finančně náročná. 

K požadavku zřídit přechod v Určic-
ké ulici není možné se bez upřesnění 
místa požadovaného přechodu vyjád-
řit. Je však třeba vzít do úvahy skuteč-
nost, že přechody pro chodce je možné 
zřizovat až od určitého počtu chodců 
a vozidel. Je velmi nepravděpodobné, 
že v Určické ulici budou podmínky pro 
zřízení přechodu splněny. 

K označení zastávek MHD Braillo-
vým písmem podniká dopravce kroky 
pro realizaci záměru. V současné době 
zkoumá možnosti dodavatelů tabulek 
označených Braillovým písmem a má 
objednány jejich vzorky. Po jejich 
obdržení bude věc konzultována se 
zástupci SONS.“

Jak jsou řešeny podněty občanů z březnové besedy k aktualizaci 
Plánu zdraví a kvality života 


