
Od 1. září byla v Prostějově zřízena 
okrsková služba městské policie. V pra-
xi to znamená, že město bylo pro tuto 
potřebu rozděleno do čtyř okrsků a za 
veřejný pořádek v nich budou odpoví-
dat čtyři okrskoví strážníci (viz map-
ka se jmény, fotografiemi a mobilními 
telefony strážníků, na kterých budou  
Prostějovanům k dispozici). Oznáme-
ní, která je třeba řešit ihned, by však 
občané měli nadále hlásit na tísňovou 
linku 156. 

Okrskáři by svůj okrsek měli mít takří-
kajíc obšlápnutý. „Slibujeme si od nich, 
že díky každodennímu kontaktu s obyva-
teli snáze získají přehled o problémech 
v jednotlivých lokalitách města,“ uvedl 
starosta ing. Jan Tesař. „Přehled a zna-
lost místních poměrů by měly být  klíčem 
nejen k řešení problémů na poli veřejné-

ho pořádku, ale i k jejich předcházení,“ 
dodal. 

Novými okrskovými strážníky jsou: 
Miroslav Herink, Pavel Mlčoch, Petr 
Sekanina a František Soušek. Všichni mají 
územní a osobní zodpovědnost za svěře-
ný okrsek. Lidé se na ně mohou obracet 
s jakýmikoliv problémy a podněty. 

Okrsek č. 1 zahrnuje náměstí T. G. 
Masaryka a od Olomoucké ulice směřuje 
přes okolí místního nádraží až na západ 
města za novou nemocnici. 

Okrsek č. 2 směřuje od centra města 
na sever a na východ a zahrnuje sídliště 
E. Beneše, biokoridor Hloučela, náměstí 
Spojenců směrem do Vrahovic, Vrahovi-
ce a průmyslovou zónu města. 

Okrsek č. 3 začíná Brněnskou ulicí 
a táhne se na západ až po Domamyslice 
a je vymezen Plumlovskou ulicí. 

Okrsek č. 4 začíná taktéž Brněnskou 
ulicí, ale směřuje směrem na východ až 
po dálnici mezi Prostějovem a Vyškovem 

a je ohraničen železniční tratí.  
„Jen za posledních pět let se počet 

oznámení od občanů, na která strážníci 
musejí reagovat, více než zdvojnáso-
bil. Zatímco v roce 2001 jsme jich při-

jali 4 047, loni to bylo už 8 877,“ uvedl 
ředitel prostějovské městské policie Bc. 
Jan Nagy. „Nepřetržitý provoz zajišťuje 

ve čtyřech směnách celkem 36 strážníků. 
Po většinu času je v ulicích města maxi-
málně osm z nich. Vzhledem ke značné-
mu nárůstu oznámení, která musejí řešit, 
a tedy i výjezdů, jim nezbývá čas na zís-

kání detailního přehledu o dění v jednot-
livých okrscích,“ objasnil smysl pochůz-
kářů Nagy. 

Po zvýšení počtu pěších hlídek v uli-
cích však volali i sami Prostějované. Ti 
se k bezpečnostní situaci ve městě mohli 
vyjádřit loni na podzim v rozsáhlém soci-
ologickém průzkumu. Na otázku „Jaká 
opatření byste jako starosta udělali ke 
zlepšení bezpečnosti obyvatel?“ téměř 40 
procent z reprezentativního vzorku 596 
respondentů ze všech částí města uved-
lo, že by zvýšilo počet policistů v ulicích 
a posílilo pěší hlídky. 

„Na bezpečnost obyvatel města klade-
me velký důraz. Proto jsme se také roz-
hodli okrskovou službu zavést, i když si 
toto opatření vyžádalo zvýšené náklady 
na činnost městské policie,“ zdůraznil 
starosta města Jan Tesař.    Y. Kadlecová 

Na pořádek v prostějovských ulicích dohlížejí od září okrskoví strážníci 

Starosta ing. Jan Tesař: 
„Od pochůzkářů si slibujeme, že díky každoden-

nímu kontaktu s obyvateli snáze získají přehled 
o problémech v jednotlivých lokalitách města. To by 
mělo být klíčem nejen k řešení problémů týkajících 
se veřejného pořádku, ale i jejich předcházení.“

Harmonogram strojního 
čištění města na září 

7. 9. - blok č. 30 (Sídliště Svobody vnitroblok, Sídliště Svobody parkoviště, Anenská, 
Jungmannova, parkoviště u sběrného dvora, U Svaté Anny).

12. 9. - blok č. 29 (J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, 
Italská, Holandská, Anglická, parkoviště Sídliště Západ, cyklistická stezka, vnitroblok).

14. 9. - blok č. 28 (ulice Krasická od ul. Moravské, Moravská, parkoviště Moravská 
vnitroblok, vnitroblok Moravská, zástavba Metra, Západní, Moravská – plocha u Galy, 
Západní – parkoviště).

19. 9. - blok č. 27 (Drozdovice, průchod  Šmeralova - Drozdovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. 
Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J. Kaštila, Krasická – část za Morav-
skou).

21. 9. - blok č. 26 (ulice Vodní, Mlýnská, parkoviště Mlýnská, B. Šmerala, B. Šmerala 
parkoviště, Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Bran-
dlova, Kolářovy sady, podél Jungmannovy, průchod Palacká – Vodní, průchod Vodní 
– Žeranovská).

26. 9. - blok č. 25 (ulice Bulharská, Horáka – část, Stanislava Manharda, Waitova, Okruž-
ní, J. Olivetského, Raisova, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, vnitroblok Bulhar-
ská, Horáka – parkoviště).

29. 9. - blok č. 24 (ulice Žeranovská vnitroblok, Krokova, Brněnská obslužná, Družstevní, 
Mozartova, Rumunská, Horáka část, Stanislava Manharda – část (slepá), Brněnská II par-
koviště, Brněnská vnitroblok, Družstevní vnitroblok, Družstevní parkoviště, Mozartova 
parkoviště).

Každý čištěný blok je zhruba  týden dopředu osazen značkou „Zákaz stání“ s dodatko-
vou tabulkou s přesným datem a hodinou čištění. Pokud jde o zónu se zákazem stání, 
nemusí být značkou osazena každá jednotlivá ulice, ale pouze přístupová komuni-
kace do takové zóny! V případě, že majitelé vozidel nebudou tento zákaz respektovat 
a vozidlo z čištěného bloku neodvezou, musejí počítat se sankcemi.
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