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Připravované 
změny v MHD

od června 2008
O stručnou odpověď na tuto 

otázku jsme požádali místosta-
rostu Mgr. Aloise Mačáka, který 
je mimo jiné odpovědný za odbor 
dopravy.

Naší snahou je postupně docílit 
maximální spokojenosti občanů 
s městskou hromadnou dopravou, 
na kterou tento rok Zastupitelstvo 
města Prostějova schválilo částku 
17,9 milionů korun. Osobně považuji 
městskou hromadnou dopravu za 

jednu z nejzákladnějších služeb pro 
naše občany, kterou by město mělo 
za přijatelnou cenu co nejkvalitněji 
zajišťovat. Chceme tímto alespoň do 
určité míry řešit i složitou dopravní 
situaci ve městě.

Jízdní řády linek MHD jsou při-
způsobovány příjezdům a odjezdům 
linek příměstské autobusové dopravy 
a vlaků. Na zřetel jsou brány zejména 
požadavky na dopravu větších skupin 
občanů, což je například doprava žá-
kovská nebo do zaměstnání. 

Vzhledem k množství různých 
požadavků při sestavování jízdních 
řádů není objektivně možné vyhovět 
všem. Především z tohoto důvodu 
upřednostňujeme požadavky podlo-
žené větším počtem žadatelů. Je tak 
zachován jeden z aspektů této do-
pravy, která by měla být hromadná. 
Významnější změny jízdních řádů 
MHD v Prostějově jsou připravovány 
na červen 2008. 

Městskou hromadnou dopravu za-
jišťuje pro město Prostějov fi rma FTL 
- FIRST TRANSPORT LINES, a. s. 
Nyní je na základě požadavků města 
provozováno 15 linek, které zajišťuje 
22 autobusů, z toho osm ekobusů, na 
které přispělo i město Prostějov.

V loňském roce zadalo město Pro-
stějov zpracování studie MHD. Cílem 
je posoudit její úroveň a zjistit, jak 
vyhovuje potřebám obyvatel. 

 (Dokončení na straně 3)

Aktuálně

Občané města Prostějova se v roce 
2008 dočkají opět nových investičních 
akcí. Pro obce, a nejen pro ně, se v roce 
2007 otevřely nové možnosti v rámci 
čerpání fi nancí ze Strukturálních fondů 
Evropské unie. 

Na výstavbu nového
sběrného dvora by mohla 

přispět Evropská unie

Na dotační období 2007 - 2013 byla 
Evropskou unií vyčleněna částka  cca 
773 miliard korun na realizaci význam-
ných investičních a neinvestičních zá-
měrů. V rámci této skutečnosti město 
podalo celkem čtyři žádosti o dotace, 
a to na realizaci energeticky úspor-
ných opatření v ZŠ Melantrichova, ZŠ 
E. Valenty a MŠ Hanačka a dále na rea-
lizaci nového sběrného dvora v lokalitě 
městské části Vrahovice. V případě, že 

město uspěje, přispěje Evropská unie 
do rozpočtu města na tyto investiční 
akce částkou až 65 mil. Kč. 

Cyklisté pozor! Rozroste 
se síť cyklostezek 

Prostějovští cyklisté se  mohou 
těšit v roce 2008 na výstavbu nových 
cyklistických stezek v ulici Šmeralova, 
Rejskova, Kralická  a mezi ulicemi 
Západní a Čechovická.  V rámci sní-
žení nákladů na výstavbu uvedených 
cyklistických stezek z prostějovského 
rozpočtu bude město ke konci února 
2008 předkládat  žádost o dotace v rám-
ci výzvy Strukturálních fondů Evropské 
unie na podporu realizace bezmotoro-
vé dopravy Regionálního operačního 
programu Střední Morava. V případě 
úspěšné žádosti město Prostějov ušetří 
až 85 procent uznatelných nákladů, 

které poté mohou být využity na jiné 
investiční akce.

Další křižovatka ve městě 
se změní na okružní 

Z hlediska rekonstrukce a úpravy ko-
munikací dojde v roce 2008 k dokonče-
ní rekonstrukce komunikace Máneso-
va, Úprkova, Erbenova, k rekonstrukci 
komunikací na Husově náměstí a dále 
k výstavbě okružní křižovatky Určická 
- Okružní v rámci výstavby vnějšího 
městského okruhu. 

Stavební práce roku 2008 přinesou 
obyvatelům města určitá omezení, na 
druhé straně se ovšem mohou těšit 
z investičního rozvoje moderního měs-
ta, kterým  se město Prostějov právem 
pyšní.     

 Ing. Antonín Zajíček, 
 vedoucí odboru rozvoje a investic 

Stavební práce letošního roku

Úderem poledne se v pátek 25. ledna 
otevřely budoucím prvňáčkům brány 
všech devíti prostějovských základních 
škol. Nechyběla mezi nimi ani ZŠ Jana 
Železného. Mezi dětmi, které sem ro-
diče přivedli k zápisu do prvních tříd,  
byla i Barbora Šíchová. Její stupeň při-
pravenosti pro školní docházku zjišťo-
val zábavnou formou prostřednictvím 
vlastního počítačového programu uči-
tel Josef Lušovský (viz foto). Je možné, 
že Barborka nastoupí v září do „jeho“ 
první třídy v areálu mateřské školy. 
„Toto pracoviště se dnes díky vybavení 
a moderním výukovým metodám řadí 
k prestižním v republice. Mojí snahou 
je, vybudovat zde za podpory vedení 
školy, které je tomuto projektu naklo-
něno od samého počátku, jedno z nej-
lepších zařízení v Evropě,“ prozradil 
své nemalé cíle Josef Lušovský. 

„V  příštím školním roce počítáme 
s otevřením 16 prvních tříd plus jedné 
speciální, což je o jednu první třídu 
méně než v roce letošním. Pro volné 
třídy ve školách budeme hledat smy-
sluplné využití především pro školské 
účely,“ uvedl v souvislosti se zápisy do 
prvních tříd místostarosta Prostějova 
Pavel Drmola.

Rodiče, kteří ve zdůvodněných pří-
padech nemohli s dětmi k zápisu do 
prvních tříd přijít ve stanovený den, 
tedy 25. ledna, se k němu po dohodě 
s ředitelem základní školy mohou do-
stavit individuálně, nejpozději však do 
15. února 2008. 

                 (pud, jg), foto: Y. Pudilová 

Budoucí prvňáčci poprvé usedli do školních lavic 
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Mgr. Alois Mačák,    
        místostarosta

Zakládání černých skládek: o odměně za informace se teprve bude jednat 
V souvislosti se snahou zabránit co možná nejúčinněji zakládání černých skládek na území města Prostějova místostarosta Vlastimil Uchytil již dříve uvedl, že pro-

jedná v orgánech města možnost fi nančně odměnit občany, kteří poskytnou informace jednoznačně vedoucí k původci černé skládky. Na odbor životního prostředí se 
proto v posledních dnech obracejí někteří občané s informacemi o domnělých původcích nejrůznějších skládek. Je však třeba zdůraznit, že jde zatím pouze o úvahu, 
jak fi nanční motivací zabránit černým skládkám, nikoli již o platnou reguli.  Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí 


