
Trasy řady řidičů projíždějících Pro-
stějovem se  začátkem března změnily.
Celkem osm původně  obousměrných
prostějovských ulic, které se  nacházejí
na celém území města s výjimkou centra,
bylo zjednosměrněno. Změnu dopravní-
ho značení v řadě z nich si prosadili sa-
mi Prostějované, kteří  se ke zjedno-
směrnění mohli vyjadřovat více než  rok.
Prostějovští radní jím sledují především
zvýšení plynulosti dopravy ve městě a na-
výšení  počtu parkovacích míst v někte-
rých jeho částech. 

Na změnu z obousměrného na jedno-
směrný provoz bylo  původně navrženo ne-
celých pět desítek ulic. Více  než dvacet
prostějovská radnice vyloučila na  základě
připomínek obyvatel. 

„Prostějované se mohli k plánovanému
zjednosměrnění vyjadřovat zhruba rok, kdy
jsme o  něm informovali všemi dostupnými

prostředky,“  uvedl radní a předseda do-
pravní komise ing. Zdeněk  Peichl. „Před
vynesením konečného verdiktu jsme  při-
hlíželi ke všem vzneseným připomínkám.
Na  základě doporučení dopravní komise
byly do první  etapy změny dopravního zna-
čení zařazeny pouze ty  ulice, proti jejichž
zjednosměrnění lidé  neprotestovali, pří-
padně je dokonce sami navrhli.  Necelou
polovinou z nich řidiči již projíždějí jen
v jednom směru. Změna dopravního znače-
ní v těch  zbývajících byla zatím pozastave-
na. Důvodem jsou  dodatečné námitky oby-
vatel, které jsme se  rozhodli zvážit, i když
přišly až po schválení  konečného seznamu
ulic ke zjednosměrnění,“  objasnil ing. 
Peichl. 

Předseda dopravní komise nicméně zdů-
raznil, že  ulice, které již byly zjednosměr-
něny, se na  obousměrné měnit nebudou.
„Dopravní značení  nemůžeme měnit kaž-
dého půl roku podle toho, jak se  to zrovna

bude komu hodit. Lidé měli dost času na  to,
aby se ke zjednosměrnění mohli vyjádřit 
a  ovlivnit je,“ dodal ing. Peichl. 

Někteří řidiči však nové dopravní znače-
ní  nerespektují a nadále jezdí podle zvyku.
„Zpočátku  budeme řidiče na změny spíše
upozorňovat,“  zareagoval ředitel městské
policie Bc. Jan Nagy s tím, že postihy při-
jdou na řadu později. Y. Kadlecová

Dne 28. března se na náměstí T. G. Masa-
ryka  před budovou radnice uskuteční slav-
nostní nástup  kontingentu Armády České re-
publiky (ISAF) před  odjezdem na misi na
území Afghánistánu. 

Z tohoto důvodu bude v tento den od 7 do
12  hodin uzavřeno pro veškerou automobi-
lovou dopravu  náměstí T. G. Masaryka,
Pernštýnské náměstí,  Žižkovo náměstí
a Kravařova ulice.  (jg)

Od 13. do 30. března dochází z důvodu
dlouhodobé nemoci  ke změně systému 
v ověřování podpisů a listin (vidimace a  le-
galizace).

Každé pondělí a středu bude ověřova-
cím místem pouze  pracoviště matriky -
v hlavní budově radnice na náměstí T. G.
Masaryka, druhé patro.

Každé úterý a čtvrtek bude od 8.00 do
17.00 hodin ověřovat  doklady informační
centrum Městského úřadu v Prostějově  (pří-
zemí tzv. nové radnice na nám. T. G. Masa-
ryka). 

Stejné pracoviště bude ověřovat doku-
menty i každý pátek  mezi 8. a 14. hodinou.

Děkujeme občanům za pochopení. (jg) 
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Změna dopravy ve městě

Důležité upozornění

Nepřehlédněte

V ulicích Prostějova je osm nových jednosměrek 
Radní vyhověli i připomínkám Prostějovanů podaným doslova na poslední chvíli 

Z výstavy RETURN 2004 dýchá atmosféra 
sportovního vypětí a chuti do života 

Výjezdy lékařů z pohotovosti 
za pacienty byly zrušeny

Změny se nevyhnuly ani Zdravotnické záchranné službě

Ani Zdravotnické záchranné službě
(ZZS) se  nevyhnuly změny, které od břez-
na registrují  pacienti z celého prostějov-
ského regionu. Ze ZZS  byla od 1. března
na základě pokynů zřizovatele  vyjmuta
Lékařská služba první pomoci (LSPP). Ta
přešla pod prostějovskou nemocnici, do je-
jíhož  areálu byly také přemístěny ordina-
ce pohotovosti. 

Sanitky však k pacientům vyjíždějí
z areálu ve  Wolkerově ulici. Ten je i na-

dále sídlem nejen  Zdravotnické záchran-
né služby, ale i  profesionálních hasičů. Sa-
nitky, které odsud  vyjíždějí, však již ne-
dopravují za nemocnými  lékaře sloužící
na pohotovosti. Jejich výjezdy za  pacien-
ty o víkendech a svátcích byly totiž od
března zrušeny. Nemocní se nyní musejí do
ordinací  Lékařské služby první pomoci
v areálu  nemocnice dopravit sami. 

„Lidé, kteří tuto možnost nemají, mohou 
v naléhavých případech vytočit číslo 155.

Dispečer v krajském operačním středisku je-
jich volání  vyhodnotí a podle potřeby k nim
pošle buď sanitní  vůz s lékařem či záchraná-
řem nebo zváží vyslání  převozové sanitky,“
uvedl ředitel prostějovské  záchranky
MUDr.Pavel Holík. „Záchranná služba  fun-
guje ve svém základním pojetí v nezměně-
ném  rozsahu,“ zdůraznil Holík s tím, že sa-
nitky jsou  pacientům nadále k dispozici 24
hodin denně a  pacienti se při ohrožení zdraví
či života vždy dovolají  pomoci na čísle 155. 

V prostějovském regionu jsou trvale v po-
hotovosti tři sanitní vozy. Z Prostějova  vy-
jíždí plně vybavená sanitka Rychlé lékařské
pomoci s lékařem a vůz Rychlé zdravotnické
pomoci (RZP) se školeným záchranářem.
Další  výjezdové stanoviště pro vozidlo RZP
je v Konici. Převozové sanitky se volají pod-
le  potřeby. Jde o vozy soukromých doprav-
ců, kteří  přijímají žádosti o převoz od olo-
mouckého  dispečinku ZZS nebo lékaře
LSPP. Y. Kadlecová 

Ing. Zdeněk Peichl, 
radní a předseda dopravní komise: 
Dopravní značení je změněno pouze v těch

ulicích,  proti jejichž zjednosměrnění lidé ne-
protestovali.  Radní vyhověli i připomínkám
podaným takříkajíc za minutu dvanáct. 

Značkami zákaz vjezdu a přikázaný
směr jízdy  osadili pracovníci společ-
nosti .A.S.A. TS  Prostějov i úzkou Kot-
kovu ulici. Jedna dopravní  značka při-
šla město i s osazením na 3 200 korun.

Foto: Y. Kadlecová 

Ulice, které byly zjednosměrněny: 
Balbínova ve směru od Dobrovského po  Okružní 
Pešinova od Okružní k Dobrovského 
Resslova od Nerudovy ke Krapkové
Slovenská od nám. Spojenců k Českobratrské 
Tyršova od Bratří Čapků k Pod Kosířem
Tovačovského od Barákovy přes Outratovu po Vrlovu
Kotkova od Barákovy přes Outratovu po  Vrlovu
M. Majerové od Josefa Hory přes Marie  Pujmanové po Zikmunda Wintra

Sanitky Zdravotnické záchranné služby vyjíždějí za  pacienty i nadále z objektu
ve Wolkerově ulici.  Foto: Y. Kadlecová 

MUDr. Pavel Holík, 
ředitel prostějovské záchranky: 
I když byly zrušeny výjezdy lékařů sloužících

na  pohotovosti za nemocnými, sanitky jsou
pacientům  nadále k dispozici čtyřiadvacet
hodin denně.

Uzavření centra města pro dopravu 

Omezení ověřování podpisů a listin

Odhodlání poprat se s nepřízní osudu
a především  nezměrnou chuť do života vy-
zařují fotografie  tenistů na vozíčcích, které
si můžete prohlédnout  v galerii kina Metro
70. Jejich autor Jiří Kopáč  se na bílý sport
na kolečkách nezaměřil náhodně.  „V pro-
středí handicapovaných tenistů se pohybuji
zhruba šest let. Mým záměrem bylo zachy-
tit jejich  sportovní vypětí a soustředění
i optimismus a radost, která z nich vyzařu-

je a která dokáže  pozitivně naladit také di-
váky,“ dodal fotograf s tím, že asi polovina
fotografií vznikla na  prostějovských kur-
tech během mezinárodního turnaje  tenistů -
vozíčkářů.

Výstava nazvaná RETURN 2004 je prv-
ní ze série  jedenácti expozic, které v letoš-
ním roce oživí  foyer kina. S nápadem vyu-
žít je pro vytvoření  fotografické galerie při-
šel prostějovský fotograf  Jiří Andrýsek.

„Předsálím kina Metro  70 ročně projde 
60 až 80 tisíc návštěvníků.  Autoři jednotli-
vých výstav tak budou mít šanci  oslovit i ty
z nich, kteří by do klasické galerie  zavítali
jen stěží,“ objasnil Andrýsek s tím, že  zá-
měr mohl realizovat díky více než stotisíco-
vé  veřejné finanční podpoře od města. 

Výstava, která je přístupná denně před
a v době  promítání filmů, potrvá až do 
3. dubna. Y. Kadlecová

Bývalé učitelce Heleně Bajgarové dělal průvodce  výstavou mí-
stostarosta Vlastimil Uchytil. „Klání  handicapovaných tenistů
sleduji pravidelně. Je  neuvěřitelné, co umí zahrát za míče
a s jakou  vervou a především optimismem se dokáží poprat se
svým osudem,“ konstatoval Uchytil u fotografie  našeho ne-
lepšího tenisty na vozíku Miroslava  Brychty. Foto: Y. Kadlecová 

Autor fotografií Jiří Kopáč se sociálnímu  dokumentu vě-
nuje patnáct let. „Nechtěl jsem, aby  moje fotografie půso-
bily skličujícím dojmem. Proto  mě tak oslovil bílý sport na
kolečkách, neboť lidé,  kteří jej provozují, se umějí smát
a radovat ze života,“ objasnil Jiří Kopáč, proč zvolil právě
toto téma. Foto: Y. Kadlecová


