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SMS anketa města Prostějova pro říjen 2004
Přispěla pěší zóna k oživení města?

Svůj názor můžete vyjádřit pomocí mobilního telefonu do 20. října 2004. Z jednoho mobilního telefonu bude započítáván jen
jeden hlas. Zprávu napište ve tvaru: ZONA zvolenou odpověď případně váš komentář (není nutný)

Možnosti odpovědí:
ano
ne

castecne
Například: ZONA ano

Zprávu můžete napsat velkými i malými písmeny. Je nezbytné, aby za slovem ZONA byla mezera, stejně jako za zvolenou
odpovědí na otázku. Celá odpověď může obsahovat maximálně 160 znaků, včetně mezer.

Tuto SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 775 177 678.
Z došlých SMS zpráv vylosujeme tři účastníky ankety, kteří obdrží publikaci o historii města Prostějova. 

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím SMS zpráv. 
Ankety se můžete zúčastnit také hlasováním na webových stránkách města www.mestopv.cz, zasláním svých odpovědí na ad-

resu: Radniční listy, nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo e-mailem na adresu: informace@mestopv.cz, případně
je předat v informační službě MěÚ v přístavbě radnice nebo svůj názor můžete sdělit v rámci vypsaného tématu diskusního fóra

na webových stránkách města www.mestopv.cz .
Vyhodnocení ankety zveřejníme v příštím čísle Radničních listů.

Přivítáme vaše návrhy na další témata, která můžete zasílat na všechny výše uvedené adresy, 
respektive je předat v informační službě.

Vyhodnocení ankety z minulého čísla Radničních listů: na otázku Cítíte se v Prostějově bezpečně? odpovědělo 9 respon-
dentů ano, 24 ne a 5 částečně. Vyhodnocení ankety na internetu: ano 50 %, ne 24 %, částečně 26 %.

Finanční hospodaření města Prostějova a jím 
řízených organizací za I. pololetí roku 2004

Ptáte se na: 

změny MHD

od 1. září 2004

Průběžné finanční hospodaření města
Prostějova skončilo ve sledovaném období
kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
125 484,23 tis. Kč. Na tomto relativně příz-

nivém hospodaření se podílela ta skuteč-
nost, že plnění příjmů dosáhlo za I. pololetí
2004 hodnoty 56,46 % celoročně rozpočto-
vaných příjmů, naopak čerpání výdajů před-

stavovalo pouze hodnotu 41,72 % celoroč-
ně rozpočtovaných výdajů. V tomto období
se tedy projevil určitý časový nesoulad me-
zi dosaženými příjmy a vynaloženými vý-
daji oproti rozpočtu. Je předpoklad, že ve II.
pololetí 2004 dojde, za předpokladu
100procentního plnění příjmů a výdajů, ke

srovnání tohoto časového nesouladu a plně-
ní rozpočtu bude probíhat v intencích aktu-
álního rozpočtu. Aktuální celoroční rozpo-
čtový deficit v objemu 65 109,80 tis. Kč je
plánovaně kryt převážně z Fondu rezerv
a rozvoje a užitím prostředků trvalých pe-
něžních fondů města Prostějova.

O stručnou
odpověď na
tuto otázku
jsme požádali
místostarostu
Bc. Aloise Ma-
čáka, který je
mimo jiné od-
povědný za
odbor dopra-
vy:

„Od 1. září 2004 došlo k některým změ-
nám jízdních řádů městské dopravy v Pro-
stějově. Jedná se zejména o posílení v ran-
ních a odpoledních hodinách, a to jak ve
všední dny, tak také o sobotách a nedělích.
Reagovali jsme tímto na některé připomínky
a návrhy, které jsme obdrželi od občanů.

Na autobusové lince č. 15 byli zave-
deny spoje s odjezdem v 6,15 hod. z Dr-
žovic přes novou nemocnici do Doma-
myslic, v 16,25 hod. spoj z Domamyslic
přes novou nemocnici do Držovic. Ně-
které spoje na této lince nově zajíždějí
k obchodnímu domu Tesco. Na lince 
č. 31 je zaveden nový spoj s odjezdem
v 16,30 hod. z autobusového nádraží do
Držovic, nový spoj z Držovic s odjez-
dem v 16,50 hod. směr autobusové nád-
raží. Na lince č. 5 je zaveden nový spoj
s odjezdem ve 14,25 hod. od nové ne-
mocnice přes autobusové nádraží směr
Čechůvky. Z Čechůvek směr nová ne-
mocnice byl zaveden nový spoj s odjez-
dem v 16,05 hodin.

Na základě žádosti občanů byl od vla-
ku - rychlíku od Prahy a Olomouce, kte-
rý má příjezd v 19,15 hod. na hlavní nád-
raží, zaveden nový spoj na lince č. 5
s odjezdem z autobusového nádraží
v 19,30 hod. ve směru k nové nemocni-
ci. Na lince č. 9 je zaveden nový spoj
s odjezdem v 7,30 hod. z autobusového
nádraží ve směru k nové nemocnici, od-
poledne od nové nemocnice nový spoj
s odjezdem v 16,50 hod. směr autobuso-
vé nádraží.

Na všech linkách městské dopravy do-
šlo k úpravě spojů pro zlepšení návaznos-
ti na vlakové spojení a odjezdy příměst-
ských autobusů. Tímto konstatováním
však nechci navodit stav, že vše je v měst-
ské hromadné dopravě již v pořádku a ne-
ní co zlepšovat. V současné době jsou no-
vé brožury jízdních řádů MHD v prodeji
v informační kanceláři FTL, a. s., na hlav-
ním nádraží a v dalších prodejních mís-
tech.

Budu velmi rád, když mi občané sdělí
svoje podněty a připomínky k městské
hromadné dopravě, které se budeme sna-
žit postupně zapracovat do jízdních řádů
městské dopravy. Opět však požádám
o uvedení kontaktní adresy nebo alespoň
telefonického spojení pro další jednání.“

Místostarosta Miroslav Pišťák:
„Průběžné finanční hospodaření města

Prostějova skončilo ve sledovaném obdo-
bí kladným saldem příjmů a výdajů ve vý-
ši 125 484,23 tis. Kč. Za předpokladu, že
nedojde k nepředvídaným výpadkům, na-
příklad v daňové výtěžnosti, můžeme být
s hospodařením města i s výhledem na
konečné výsledky spokojeni.“

Důležité sdělení

Pozvánka

Příjmy

rozpočet upravený v tis. Kč skutečnost v tis. Kč plnění v %
1 034 955,41 584 384,91 56,46

Výdaje

rozpočet upravený v tis. Kč skutečnost v tis. Kč plnění v %
1 100 065,21 458 900,68 41,72

Od září slouží obyvatelům ulic Šárka, Dolní 
a Okružní nové kotelny za 35 milionů korun

Slavnostního zahájení provozu nové kotelny v Tylově ulici se zúčastnil i starosta ing. Jan Tesař a místostarosta Bc. Alois Mačák. 
Foto: Yvona Kadlecová

Návštěva prezidenta 

České republiky 

v Prostějově
Ve dnech 12. až 14. října navštíví Olo-

moucký kraj prezident České republiky
Václav Klaus, který v této souvislosti za-
vítá také do Prostějova. Na úterý 12. října
je na 15.30 hodin naplánováno setkání
s občany města na náměstí T. G. Masary-
ka. Blíže budete o programu návštěvy in-
formováni na webových stránkách města
www.mestopv.cz, v informační službě
v přístavbě radnice, na vývěskách v okra-
jových částech města a v místním tisku.

-jt-

Panoramatická 

diashow

O neobyčejné zážitky z cesty napříč
Spojenými státy americkými se s vámi
prostřednictvím panoramatické diashow
„Americkým Západem - Pěšky a na ko-
ních od Mexika do Kanady“ podělí autor
fotoreportáží a cestopisných publikací
Leoš Šimánek. Osmiměsíční putování di-
vočinou Spojených států, při kterém se
pohyboval převážně v oblasti národních
parků a lesů, absolvoval spolu se svou
manželkou a dvěma dětmi. Zážitky z je-
jich dobrodružné cesty budete moci
zhlédnout 13. října od 19.30 hodin
v KaSC v P rostějově. -jt-

Na centrální vytápění jsou od začátku
září napojeny domácnosti čtyř tisíc Pro-
stějovanů z jihovýchodní části města.
Vybudování nových kotelen a rozvodů
přišlo město na zhruba 35 milionů korun
a bylo dokončeno v rekordně krátké době
jednoho roku od zahájení výstavby. Oby-
vatelům ulic Šárka, Dolní a Okružní při-

nese zejména příznivější cenu za teplo.
„Tento způsob vytápění je nejen ekono-

micky výhodný pro odběratele, ale navíc i
šetrný k životnímu prostředí,“ uvedl na
slavnostním zahájení provozu kotelen,
které se uskutečnilo ve čtvrtek 9. září, sta-
rosta ing. Jan Tesař. Kotelny spravuje Do-
movní správa, jejímž stoprocentním vlast-

níkem je město. „To nám umožňuje ovliv-
nit cenu tepla pro občany tak, aby byla co
nejpříznivější,“ zdůraznil místostarosta
Bc. Alois Mačák. „Do budoucna je naším
cílem zkvalitnit systém centrálního záso-
bování teplem tak, aby byl nejpohodlněj-
ším a nejlevnějším způsobem vytápění,“
dodal. -kdl-


