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V centru Prostějova byla od 1. července zřízena pěší zóna

Jak bude městská policie kontrolovat vjezd vozidel 
do pěší zóny a dodržování pravidel, která v ní platí

Ing. Miroslav Nakládal,
vedoucí odboru dopravy MěÚ

Rada města Prostějova na své schů-
zi dne 1. června 2004 rozhodla o tom,
že v centru města bude s účinností od
1. července 2004 zřízena pěší zóna.

Která náměstí a ulice jsou 
do pěší zóny zařazeny

Do pěší zóny jsou zařazeny následují-
cí náměstí a ulice: náměstí T. G. Masa-
ryka, část Pernštýnského náměstí, Kra-
vařova ulice, Dukelská brána, Šerhovní
ulice. Na pěší zónu navazuje zóna s do-
pravním omezením, kterou tvoří zbytek
Pernštýnského náměstí, Skálovo náměs-
tí, Žižkovo náměstí, Knihařská ulice,
Fügnerova ulice a ulice U spořitelny.

Pravidla provozu v pěší zóně

Zákonem o provozu na pozemních ko-
munikacích je stanoveno, že v pěší zóně

se chodci mohou pohybovat nejen po
chodnících, ale i po vozovce. Hry dětí na
komunikaci však nejsou dovoleny. 

Řidiči mohou jet v pěší zóně maxi-
mální rychlostí 20 km/hod., musejí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit, a v případě nutnos-
ti musejí zastavit vozidlo. Chodci nao-
pak musejí vozidlům umožnit jízdu.

Cyklisté s výjimkou dětí do 10 let ne-
smějí jezdit po chodníku. V jednosměr-
ných ulicích mohou cyklisté jezdit
v obou směrech.

Kdo může do pěší 
zóny vjíždět

Na základě rozhodnutí Rady města
Prostějova je do pěší zóny povoleno
vjíždět pouze dopravní obsluze, vo-
zidlům svateb, cyklistům a zcela výji-
mečně (například v případě mimořád-
ných návštěv) vozidlům na povolení
MěÚ.

Kdo tvoří dopravní obsluhu

Dopravní obsluhu tvoří vozidla, kte-
rá zajišťují zásobování, lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální
a podobné služby, vozy označené ta-
bulkou O1, která je vydávána držite-
lům průkazů ZTP nebo ZTP/P, taxi-
služba a vozy osob, které mají v pěší
zóně bydliště, garáž nebo sídlo firmy.
Zaměstnanci těchto firem, stejně jako
klienti bank, úřadů nebo občané naku-
pující v obchodech dopravní obsluhou
nejsou a do pěší zóny, stejně jako do
zóny s dopravním omezením, tedy za-
jíždět nemohou.

Kudy se do pěší 
zóny vjíždí

Vjezd do pěší zóny je pouze z Pern-
štýnského náměstí, kde je také výjezd.
Vozidla mohou do pěší zóny vjíždět
i ulicí Fügnerovou, která je jedno-
směrná. Na vjezdu do zóny s doprav-
ním omezením na Žižkově náměstí

a do pěší zóny na Pernštýnském ná-
městí byly instalovány zpomalovací
pruhy.

Cyklisté mohou v pěší zóně jezdit
v jednosměrných ulicích v obou smě-
rech. Do pěší zóny mohou tedy vjet
z Jirákova náměstí, ulicí Knihařskou,
z Žižkova náměstí, z Filipcova náměs-
tí, z náměstí E. Husserla a z ulice Šer-
hovní.

Kdo a kde může v pěší zóně
parkovat

Vozidla mohou stát pouze na vyzna-
čených parkovištích. Parkoviště před
radnicí bylo v původní podobě zruše-
no. Byla zde ponechána pouze čtyři
místa pro vozidla označená tabulkou
O1. Dále zde budou moci stát vozidla
svateb a zcela výjimečně významných
návštěv radnice. Dnem 1. 7. 2004 tedy
ztratily platnost parkovací karty se ze-
leným pruhem opravňující k parková-
ní na parkovišti MěÚ před radnicí.

Zastavit v pěší zóně lze pouze na
dobu nutnou k neprodlenému nastou-

pení či vystoupení osob či neprodlené
mu naložení či složení nákladu.

Související opatření

V platnosti zůstává zamezení jízdy
mezi Jiráskovým náměstím a Kravařo
vou ulicí. Kravařova ulice bude ve
směru z Pernštýnského náměstí po kři
žovatku s ulicí Knihařskou a Fügnero
vou jednosměrná. Fügnerova ulice je
ve směru od Kravařovy ulice ke Ská
lovu náměstí jednosměrná. V Knihař
ské ulici bude provoz v úseku mez
ulicí U spořitelny a Kravařovou ulic
obousměrný. V úseku od ulice U spo
řitelny po Žižkovo náměstí bude Kni
hařská ulice jednosměrná, a to ve smě
ru k Žižkovu náměstí. Ulice U spoři
telny bude v úseku od ulice Palackého
k ulici Knihařské obousměrná, výjezd
do Palackého ulice bude povolen jen
odbočením vpravo. Na Skálově ná
městí zůstává provoz obousměrný.

Po určité době budou zkušenost
s fungováním pěší zóny vyhodnoceny
případně dojde k úpravě jejího režimu

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

V počátečním období bude městská poli-
cie kontrolovat vjezd vozidel téměř trvalým
dozorem na vjezdu do pěší zóny na Pern-
štýnském náměstí. Neoprávněným vjezdem

do zóny nebo jiným porušením pravidel, kte-
rá v ní platí, se řidiči či cyklisté mohou do-
pustit přestupku proti bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích.
Strážník je může zastavit a na místě jim ulo-
žit blokovou pokutu do výše jednoho tisíce
korun. Pokud nebude uhrazena na místě,

může správní orgán uložit pokutu do výše až
dvou tisíc korun.

Řidič, který zaparkuje vozidlo na parko-
višti vyhrazeném pro vozidla s tabulkou
s označením O1, které vydává odbor sociál-
ních věcí pro invalidní občany vlastnící prů-
kaz ZTP nebo ZTP/P, se vystavuje riziku

uložení blokové pokuty až do výše pěti tisíc
korun, ale také odtažení vozidla. Taková
místa budou na náměstí T. G. Masaryka před
radnicí čtyři.

Pokud strážníci při kontrole zjistí, že řidič
použil tabulku s označením O1 neopráv-
něně, mohou mu uložit pokutu až jeden tisíc

korun. Neoprávněně používají tabulku
s označením O1 ti řidiči, kteří nejsou vlast
níky průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně ti
kteří nepřevážejí osobu vlastnící tento prů
kaz. Ten přitom musí mít u sebe buď řidič
na kterého je vystaven, nebo osoba, kterou
přepravuje.

Plánek pěší zóny a zóny s dopravním 
omezením v centru města


