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O stručnou odpověď na tuto otázku
jsme požádali místostarostu  města Pro-
stějova Bc. Aloise Mačáka, který je mimo
jiné  odpovědný za odbor komunálních
služeb.

Při výběru ulic pro opravy je nezbytné
přihlížet nejen ke  stavu chodníků a komu-
nikací, ale také k tomu, zda v nich  nebudou
plánovány větší opravy inženýrských sítí.
V loňském  roce se proto uskutečnily ce-
loplošné opravy chodníků v ulicích:  Vra-
hovická od č. p. 64 po č. p. 128, Mlýnská,

Vodní, Žeranovská,  Svatoplukova, Dr. Ho-
ráka, Havlíčkova, Jihoslovanská, před  kos-
telem ve Vrahovicích a nájezd do ulice
U Spořitelny v celkové částce zhruba 11
milionů korun. Do úprav chodníků a nájez-
dů pro naše handicapované spoluobčany
bylo investováno asi  1,4 milionů korun. 

Opravy vozovek v ulicích Dr. Horáka,
Riegrova, Divišova,  křižovatka Západní -
Krasická, U Kalicha stály zhruba 2,8  mili-
onů korun. Další opravy výtluků ve vozov-
kách ve městě  přišly asi na 3 miliony ko-
run.

V letošním roce jsou plánovány opravy
chodníků v ulicích  Plumlovská směrem od
Hliníků, v Žešově, pokračování ulice  Vra-
hovické, Na Blatech, Družební, Olomouc-
ké a přístupové cesty  kolem domu J. B.
Pecky. Do konce března bude připraven ná-

vrh na  opravy asfaltových chodníků na síd-
lišti Hloučela a Svobody.

Plánuje se také oprava mostů a vozovek
v Mánesově ulici, na  Floriánském náměstí,
v ulicích Hliníky, Pod Školou, Resslova 
a oprava výjezdu z hasičské zbrojnice v Dr-
žovicích a vjezdu na  silnici u kapličky sv.
Floriána na Olomoucké ulici. Na tyto  opra-
vy je v rozpočtu města vyčleněno cca 7 mi-
lionů korun.

Výtluky ve vozovkách v zimním období
jsou opravovány, pokud  to dovolí klimatic-

ké podmínky. Například byla provedena
oprava  komunikací v Okružní ulici (směrem
ke Kauflandu), v Pražské,  Janáčkově, Le-
tecké, Sladkovského a Barákově ulici.

Konečná částka určená na opravy se odví-
jí také od toho,  kolik je potřeba vynaložit na
zabezpečení schůdnosti chodníků a sjízd-
nosti vozovek, což ale budeme znát až
ve druhé polovině  dubna. 

Do konce měsíce března 2006 zajistí od-
bor komunálních  služeb zmapování rozsahu
poškození místních komunikací a chodníků
po zimním období. Na základě této informa-
ce přijme  vedení města a rada města opatře-
ní k postupnému odstranění  poškozených
chodníků a vozovek po letošní extrémní zi-
mě.

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
„Do konce března zajistí odbor komunálních

služeb zmapování  rozsahu poškození místních
komunikací a chodníků po zimním  období. Na
jeho základě přijme vedení a rada města opatře-
ní k postupnému odstranění poškozených
chodníků a vozovek po letošní  extremní zimě.“

Zima ještě neřekla své poslední slovo,
ale již nyní je  zcela zřejmé, že náklady na
zimní údržbu se letos vyšplhají na  nej-
vyšší částku za posledních několik let.
Jde jak o údržbu  samotnou, tak o údržbu,
která bude po zimě následovat. Vedení
města vnímá skutečnost, že až sníh kom-
pletně odtaje, budou  zároveň odkryta
všechna mrazem způsobená poškození
chodníků a  komunikací spravovaných
městem. Není třeba zdůrazňovat, že
opravy těchto škod nebudou nikterak lev-
né.

Co se samotné zimní údržby týče, tak
pro ilustraci v období  2002 - 2003 vyna-
ložilo město na údržbu přes 1 milión 800

tisíc  korun. Další zima 2003 - 2004 nás
stála asi o 100 tisíc korun  více, ovšem je
třeba podotknout, že právě v tomto obdo-
bí došlo  k nárůstu DPH z 5 na 19 %. 

„Loňská zima přišla městskou  poklad-
nu na více než dva milióny korun. Letoš-
ní náklady ještě  nemohou být vyčísleny.
Leccos však naznačí fakt, že pouze 
k 31.  12. 2005 (tedy za dva měsíce zim-
ní údržby) už město  proinvestovalo jeden
a půl miliónu korun. A k této částce ještě
není připočítán leden a další zimní měsí-
ce. Je tedy evidentní,  že finanční nákla-
dy na letošní zimu dosáhnou zřejmě re-
kordní  částky za dlouhou řadu let,“ uve-
dl místostarosta Bc. Alois  Mačák. (jg) 

Informační centrum mládeže při Cyri-
lometodějském gymnáziu  Prostějov na-
bízí ve spolupráci s Úřadem práce (UP)
Prostějov  bezplatný přístup klientů UP
k internetu. Další informace  včetně per-
manentky jsou k dispozici na UP Prostě-

jov. Cílem této  aktivity je umožnit neza-
městnaným spoluobčanům vyhledávat
informace o budoucím zaměstnavateli
pomocí internetu, a tím  přispět k celko-
vému zlepšení zaměstnanosti v našem re-
gionu. 

Ptáte se na:

opravy chodníků a vozovek 

Letošní extrémní zima se prodraží 

Internet pro nezaměstnané

Jak se nám žije v roce 2006 
To bude Český statistický úřad zjišťovat i v Prostějově 

Zhruba šestnáct tisíc lidí, kteří denně
navštíví celosvětový  server ratingové
agentury Moody’s, se na něm od března
bude  moci seznámit i s hodnocením hos-
podaření Prostějova. CRA  Rating Agen-
cy, která mu opakovaně udělila nejvyšší
možné  ratingové ohodnocení v rámci Čes-
ké republiky, se totiž stala  plnohodnot-
ným členem nejstarší ratingové agentury
na světě.  Diplom za vynikající hodnocení
hospodaření města, který  starostovi ing.
Janu Tesařovi předal ředitel CRA Rating
Agency  René Činátl, má tak nyní meziná-
rodní dosah.

Město si nechává zpracovávat ratingové
hodnocení od roku  1999. Od té doby se také
pravidelně řadí mezi nejlépe  hodnocené sub-
jekty v oblasti veřejné správy. „CRA Ratin-
gová  Agentura oceňuje především dlouho-
době stabilní hospodaření  města, jeho mini-
mální zadluženost, nízké provozní výdaje a
podíl stavebních investic na rozpočtu města.
Ten pro letošní  rok dosahuje zhruba 30 pro-
cent, což je v naší zemi spíše  výjimečné,“
uvedl místostarosta Miroslav Pišťák. 

„V případě deficitního rozpočtu jsme roz-
díl mezi příjmy a  výdaji dokázali vždy po-
krýt z vlastních zdrojů, mimo jiné z výnosů
let minulých,“ dodal s tím, že tato skutečnost
má vliv  nejen na důvěryhodnost hospodaře-
ní města, ale i na jeho  prestiž. Měst, která ne-
jsou zadlužena, totiž není příliš  mnoho. „Náš
jediný úvěr ve výši osmi milionů je součástí
dotace od Státního fondu životního prostředí
na výstavbu  kanalizačního sběrače. Nevylu-
čuji však, že v souvislosti s rozsáhlejší in-
vestiční akcí za řádově desítky milionů korun
může město do budoucna o získání úvěru
uvažovat,“ konstatoval  Pišťák. 

Hodnocení Prostějova bude po umístění na
celosvětový server  přetransformováno dle
hodnotitelských zámek agentury Moody’s.
„Úroveň hodnocení zůstane stejná. Známka,
kterou jsme  Prostějovu udělili, však bude
srozumitelná i z mezinárodního  hlediska,“
objasnil René Činátl. Y. Kadlecová 

O tom, že hospodaření Prostějova je opakovaně 
hodnoceno jako vynikající, se dozví celý svět 

Ředitel ratingové agentury CRA Rating Agency René Činátl předal  v polovině
února starostovi ing. Janu Tesařovi diplom za  vynikající ratingové hodnocení.
Město Prostějov bylo ohodnoceno  nejvyšší známkou, jakou lze v rámci České
republiky získat. Foto: J. Gáborová

Rozhovor na aktuální téma

Úprava nám. E. Husserla je jednou ze sta-
vebních investic,  na kterou pamatoval měst-
ský rozpočet v tomto roce částkou pěti  mili-
onů korun. Město Prostějov využilo mož-
nosti, aby se  problémem řešení úpravy
tohoto náměstí a jeho okolí zabývali  účast-
níci architektonické soutěže o Cenu Petra
Parléře a výsledkem je práce, která v této
soutěži získala ocenění.

Zůstává ovšem velkou otázkou, zda reali-
zovat představu  autorů Ing. Lucie Fišerové,
DiS, Bc.Soni Hložkové aIng. arch.  Lukáše Fi-
šera. Na odpověď jsme se zeptali místosta-
rosty  Miroslava Pišťáka, který odpovídá za
stavební investice a finance města, a radní-
ho ing. Zdeňka Peichla, který je  předsedou
dopravní komise Rady města Prostějova.

Miroslav Pišťák: „Řešení, které předlo-
žili autoři oceněné  práce, je zcela jistě zají-
mavým pokusem o nový nezvyklý pohled
na tento prostor a jeho využití. Nejméně

z jednoho důvodu se
však nezdá být tím nej-
optimálnějším návr-
hem na potřebné řešení
úpravy nám. E. Husser-
la. Toto řešení totiž ve
své podstatě  znamená,
že mnohé kulturní, spo-

lečenské i jiné aktivity by se  měly odehrá-
vat především v tomto prostoru, což ve
svém konečném  důsledku může znamenat
definitivní ztrátu možnosti určitého  oživení
např. nám. T. G. Masaryka.“

Ing. Zdeněk Peichl:
„Dalším, neméně důle-
žitým důvodem, proč
jsme zdrženliví k navr-
hovanému řešení, je ra-
zantní omezení v ob-
lasti dopravy a parko-
vání. Mimo jiné by šlo

o znemožnění  průjezdu z ul. Netušilovy
směrem k Národnímu domu a výjezdu na
Vápenici a obráceně.“

Co tedy, pánové, navrhujete? 
„Dobře víme, že nám. E. Husserla musí

být rekonstruováno.  Čím dál víc v nás však
sílí přesvědčení, že v tomto roce  bychom
měli upravit sousedící Hlaváčkovo náměstí,
sjednotit  dlažby kolem Národního domu
a až poté rozhodnout, jak dále  postupovat
v případě nám. E. Husserla. Požádali jsme
o písemný  souhlas autorů s tím, že jejich
práce bude umístěna na webových  strán-
kách města Prostějova a následně očekává-
me diskusi k této  problematice. Úprava ná-
městí E. Husserla je jednou z našich  priorit.
Proto chceme, aby se s oceněným návrhem
mohli v dohledné době seznámit i obyvate-
lé města, neboť zejména oni by  měli vyjád-
řit svůj názor na to, jak bude jejich město vy-
padat.“ 

Podobu náměstí E. Husserla budou 
moci ovlivnit sami  Prostějované

Náměstí E. Husserla v současné době slouží především jako  parkoviště. Foto: Y. Kadlecová 

Český statistický úřad organizuje v roce
2006 výběrové  šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice.  Úče-
lem šetření je získat nejnovější reprezenta-
tivní údaje o  sociálním a ekonomickém po-
stavení českých domácností, o různých
typech jejich příjmů, nákladech na bydlení
a životních  podmínkách.

Šetření se uskuteční na území celé České
republiky ve  zhruba 10 000 náhodně vy-
braných bytech. Vlastní šetření  proběhne
do 23. dubna prostřednictvím speciálně  vy-
školených tazatelů. Do šetření budou zahr-
nuty všechny osoby,  které mají ve vybra-
ném bytě obvyklé bydliště. Budou se  zjiš-
ťovat údaje potřebné pro tvorbu sociální
politiky státu,  mimo jiné v oblasti neza-

městnanosti, daní či poskytování  sociál-
ních dávek, a pro hodnocení dopadu přija-
tých opatření  vlády na životní úroveň.

Zaměstnanci zapojení do šetření se bu-
dou prokazovat  pověřením k výkonu
funkce, které jim vydá krajská správa  Čes-
kého statistického úřadu. Ve všech fázích
zpracování je  zaručena anonymita údajů
zjištěných u domácností.

Do výběru pro šetření „Životní podmín-
ky 2006“ se v rámci  Olomouckém kraji
dostalo město Prostějov. 

Případné dotazy můžete směřovat na
Alici Smutnou,  zaměstnankyni krajské
správy ČSÚ pověřenou řízením šetření
„Životní podmínky 2006“, telefon
585 731 507. (jg) 

Cílem šetření o životních podmínkách v českých domácnostech je  získat in-
formace potřebné pro tvorbu sociální politiky státu.  Foto: Y. Kadlecová 


