
Ing. Jitka Vystavělová,
odbor koncepce a rozvoje 

Město Prostějov průběžně pořizuje
strategické a analytické dokumenty,
které monitorují aktuální stav určité
problémové oblasti v životě města - na-
příklad dopravy,  životního prostředí,
bezpečnosti - a navrhují budoucí rozvoj
města. Bude mezi ně patřit i Strategický
plán rozvoje města  Prostějova, jehož
pořízení schválila Rada města Prostějo-
va na  své schůzi dne 1. 2. 2005. 

Na základě výběrového řízení byl vy-
brán konzultant,  společnost DHV CR, 
s. r. o., který bude na zpracování  strate-
gického plánu spolupracovat především
s odborem koncepce  a rozvoje MěÚ.
Kompletní dílo se bude skládat ze tří
hlavních  částí: 

- analytická část (analýza profilu měs-
ta),

- strategická část (specifikace vize
města, návrh strategických  cílů, návrh
hlavních priorit),

- akční plán na období let 2006 - 2008. 

Město Prostějov se bude snažit
v průběhu letošního roku nalézt  za
pomoci strategického plánu odpovědi
na otázky:

✔ kde se Prostějov aktuálně nachází
(jaký je jeho současný stav),

✔ kam chce Prostějov v horizontu ro-
ku 2013 dospět,

✔ jaké základní cíle k tomu budou
stanoveny,

✔ jakými cestami a opatřeními bude
dosaženo vytyčených cílů. 

„Zjednodušeně řečeno, jde nám
o zkvalitnění životní úrovně  občanů

města a okolí a pořízení ideálního meto-
dického postupu  pro ekonomický růst
Prostějova,“ zdůraznil v této souvislosti
místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil.
„Optimální strategický  plán, který při-
spěje k rozvoji všech stěžejních oblastí
života  města, může vzniknout pouze za
podpory a spolupráce široké  veřejnosti
a místní podnikatelské sféry. Město bu-
de své záměry  související s přípravou
strategického plánu konzultovat na dvou
veřejných seminářích. Budoucí rozvoj
města však mohou jeho  obyvatelé ovliv-

nit i svými náměty a připomínkami
a v neposlední  řadě také vyplněním do-
tazníku uveřejněného na straně 4  Rad-
ničních listů,“ upřesnil místostarosta
Mgr. Uchytil. 

Aby se strategický plán stal skuteč-
ným základem pro  dlouhodobou koordi-
naci veřejných a soukromých aktivit, pro
hospodářskou prosperitu a sociální sta-
bilitu města, bude se při  jeho přípravě
vycházet z již získaných poznatků a ana-
lýz a současně budou identifikovány ak-
tuální problémy města. Na  jejich zákla-
dě budou formulovány strategické cíle,
strategické  směry dalšího rozvoje města
a základní programový rámec jejich  re-
alizace. 

Rada rovněž jmenovala členy řídící
komise a pracovních skupin,  kteří se bu-
dou v oblastech ekonomického rozvoje,
infrastruktury,  životního prostředí a so-
ciálního rozvoje a pracovní síly  vyjad-
řovat k jednotlivým postupovým krokům
tvorby strategického  plánu. Význam
Strategického plánu a koncepčního pří-
stupu k řízení rozvoje města byl posílen
možností čerpat podporu ze  strukturál-
ních fondů Evropské unie. 
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O stručnou odpověď na tuto otázku jsme
požádali místostarostu města Prostějova Bc.
Aloise Mačáka, který je odpovědný za odbor
komunálních služeb.

Na základě návrhu A.S.A. TS Prostějov a žá-
dostí občanů předložil odbor komunálních slu-
žeb Radě města Prostějova níže uvedený se-
znam, ve kterém navrhl realizovat opravy
chodníků a vozovek v letošním roce ve výši
zhruba 14 milionů korun. Při výběru se přihlíží
především ke stavu chodníků a komunikací
a dále k tomu, zda jsou v uvedených ulicích do-
končeny opravy inženýrských sítí. 

Termín těchto oprav bude oznámen
dodatečně. Naší snahou je začít s opravou chod-
níků počátkem měsíce května 2005 a s opra-
vou komunikací v červnu 2005. 

Návrhy na celoplošné opravy chodníků:
✔ Žeranovská ulice - od nové dlažby po

chodník z litého asfaltu
✔ Žeranovská ulice - od nové dlažby v ulici

Na Hrázi po Poděbradovo náměstí 
✔ Vodní ulice - pravá strana od Poděbrado-

va náměstí po Mlýnskou ulici 
✔ Havlíčkova ulice - levá strana od Vápeni-

ce po Sladkovského (bez přístupů)
✔ Mlýnská ulice - levá strana od ulice Vod-

ní po Plumlovskou ulici 

✔ Mlýnská ulice - pravá strana od Vodní uli-
ce po parkoviště

✔ Vodní ulice - dokončení pravé strany od
Poděbradova náměstí po ulici Na Hrázi

Návrhy na celoplošné opravy vozovek:
✔ Riegrova ulice - od Jungmannovy po Má-

chovu ulici 
✔ Mánesova ulice - od Máchovy po Šlikovu

ulici 
✔ Manhardova ulice - od Určické po Waito-

vu ulici 
✔ ulice Dr. Horáka - od Waitovy pro Bul-

harskou ulici 
✔ Waitova ulice - od Manhardovy po

Okružní ulici 
✔ Vrchlického ulice
✔ Milíčova ulice
✔ Divišova ulice
✔ Husovo a Joštovo náměstí
✔ náměstí Padlých hrdinů (vozovka podél

domů)

Dále připravujeme v roce 2005 návrh na
opravu části chodníků ve Vrahovické ulici
a pravé strany ulice Svatoplukovy směrem
k hlavnímu nádraží. Koncem měsíce března
2005 předloží odbor komunálních služeb ná-
vrh na opravy komunikací a chodníků na ro-
ky 2006 a 2007 v Prostějově a v jednotlivých
místních částech města.

Ptáte se na: opravy 
chodníků a místních komunikací

Prvního letošního
občánka Prostějova
a jeho maminku nav-
štívil  10. března
u nich doma starosta
města ing. Jan Tesař.
Malé  Terezce Med-
říkové, která přišla
na svět 1. ledna
v 03.05 hodin  v pro-
stějovské porodnici,
předal tradiční dary
radnice prvnímu  mi-
minku roku - zlatý
řetízek se znamením
Kozoroha a plyšovou
hračku v hodnotě ti-
síc korun. Maminka
Petra Medříková ob-
držela  porcelánový
servis a kytici.

Starosta pak Terezce, jejíž rodiče se do Prostějova  přestěhovali v závěru loňského roku ze
Seloutek, popřál, aby se  jí zde líbilo a byla zde šťastná.  Prostějovská radnice letos s vyhláše-
ním prvního občánka města  čekala až do začátku března. Chtěla mít jistotu, že se  nenarodil
ještě dříve v jiné porodnici. (kdl), Foto: Yvona  Kadlecová 

Ing. Bc. Antonie Orálková,
vedoucí Obecního živnostenského úřadu v Prostějově 

Vláda České republiky schválila koncem loňské-
ho rok projekt zjednodušení administrativních po-
stupů při zahájení a v průběhu podnikání (ZAP), se
kterým souvisí předpokládaný vznik centrálních
registračních míst pro podnikatele (CRM). Cílem
projektu, jehož realizace je rozvržena do několika
etap, je vytvoření jednoho místa, ve kterém by pod-
nikatel provedl veškeré registrační úkony vůči
všem zainteresovaným úřadům. Centrálními
registračními místy pro podnikatele se stanou pr-
voinstanční živnostenské úřady na území České re-
publiky. V Prostějově bude CRM zřízeno jako sou-
část oddělení registrace prostějovského obecního
živnostenského úřadu v Rejskově ulici. Svoji čin-
nost zahájí do konce března. V této souvislosti
bych ráda podotkla, že zřízení CRM nebude vyža-
dovat navýšení počtu zaměstnanců živnostenského
úřadu.

Jaké konkrétní služby budou CRM podnikate-
lům poskytovat? 

Z postavení CRM vyplývá, že obecní živnosten-
ské úřady budou v rámci tohoto vládního projektu
plnit úlohu kontaktních a informačních míst pro
všechny právnické a fyzické osoby podnikající v re-
žimu živnostenského zákona. V první etapě jde o to,
aby se CRM stalo pomocníkem a průvodcem všech
podnikatelů při jejich prvním kontaktu s úřady. V té-
to fázi jim budeme v rámci CRM poskytovat regist-
rační formuláře finančního úřadu a úřadu práce a po
dohodě ministerstva průmyslu a obchodu s Českou
správou sociálního zabezpečení i příslušné formulá-
ře okresní správy sociálního zabezpečení. Současně
bychom zde měli podnikatelům poskytovat odbor-
nou pomoc při vyplňování registračních přihlášek
týkajících se uvedených úřadů.

Znamená to, že začínající podnikatel už nebu-
de muset navštívit v okamžiku zahájení podniká-

ní hned několik úřadů, na kterých se ze zákona
musí zaregistrovat? 

V první fázi nebudeme moci z důvodu legislativ-
ních bariér provádět v rámci CRM registrační úkony
za podnikatele, pouze mu nabídneme vhodné formu-
láře a poradíme při jejich vyplnění. Za vyplnění
a odevzdání bude nadále odpovědný podnikatel.
Vznik CRM, vydávání formulářů a poskytování od-
borné pomoci při jejich vyplnění však tvoří pouze
část první etapy projektu zjednodušení administra-
tivních postupů při zahájení a v průběhu podnikání.
V současné době se připravují legislativní změny
k usnadnění celého systému, který určuje pravidla
pro vstup a působení v podnikání. Cíl projektu je mi-
mo jiné to, aby se podnikatel v budoucnu zaregist-
roval pouze na jednom místě. Z něj by poté přísluš-
né úřady získaly potřebná data bez toho, aniž by je
podnikatel musel navštívit.

To zřejmě souvisí také s oprávněním vstupu
jednotlivých úřadů do různých registrů.

Určitě. V současnosti existuje celá řada oficiálních
databází. Projekt ZAP předpokládá, že budou předlo-
ženy a schváleny takové legislativní změny, které za-
jistí vzájemnou provázanost nejrůznějších rejstříků.
Ministerstvo průmyslu a obchodu už v letošním roce
připravuje nový centrální informační systém registru
živnostenského podnikání, který by v budoucnu měl
těmto požadavkům vyhovovat. Navíc předpokládáme
takové změny zákonů, které umožní zjednodušení ce-
lého systému registrace podnikatelů. Ti již nebudou
muset předkládat výpisy z rejstříku trestů, potvrzení
o bezdlužnosti apod. Tyto údaje si bude moci živno-
stenský úřad zjistit sám pomocí zabezpečených pří-
stupů do uvedených registrů.

Projekt ZAP se zřízením CRM na živnostenském
úřadě vnímáme jako přirozené pokračování nastole-
ného trendu snahy o zvyšování kvality služeb po-
skytovaných na Městském úřadě v Prostějově.
Osobně tyto změny vítám a doufám, že postupně
usnadní podnikatelům jejich administrativní zatíže-
ní a přinesou očekávaný efekt.

Ing. Libuše Plevová,
odbor životního prostředí 

V posledním období roste počet organizovaných
a hromadných sportovních akcí v lokalitě „Kosíř“ a je-
ho nejbližším okolí bez oznámení orgánu státní sprá-
vy lesů. Jedná se především o turistické pochody, výš-
lapy, běhy, popřípadě akce pro děti. Při těchto činnos-
tech využívají pořadatelé lesní porost a lesní cesty .
Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů při
MěÚ v Prostějově, upozorňuje tímto organizátory,
kteří jsou zainteresovaní v těchto činnostech, na usta-

novení § 20 odst. 5 zákona č . 289/1995 Sb., o lesích,
které uvádí:

„Organizované nebo hromadné sportovní akce lze
v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy
lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně
30 dnů před konáním této akce, pořadatel uvede místo
a termín konání této akce, předpokládaný počet účast-
níků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa.“

V případě, že orgán státní správy lesů zjistí, že vý-
še uvedená povinnost nebyla splněna, dochází k pře-
stupku, za který může být uložena sankce. 

Centrální registrační místo 
pro podnikatele na živnostenském úřadě

Důležité upozornění

Organizování hromadných akcí na Kosíři

Představitelé města Prostějova si v pon-
dělí 7. března společně se zástupci prostě-
jovské Jednoty Čs. Obce legionářské, OV
Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů, Svazu let-
ců, Sokolské župy prostějovské, prostějov-
ské posádky Armády ČR, Policie ČR a Ma-
sarykovy společnosti Prostějov připomněli
položením květin k pomníku T. G. Masa-
ryka 155. výročí jeho narození. „Během
pár dnů se na náměstí T. G. Masaryka schá-
zíme již podruhé,“ uvedl při pietním aktu
starosta města ing. Jan Tesař. „V pátek 4.
března na něm slavnostně nastoupili pří-
slušníci prostějovského 102. průzkumného
praporu, kteří posílí český kontingent v mi-
si ISAF v Afgánistánu, dnes jsme si zde
připomněli narození prvního prezidenta
Československé republiky. Možná si řek-
nete, že mezi oběma událostmi není vzá-
jemná souvislost. Podle mého názoru je
však dostatečně zjevná. T. G. Masaryk byl
přesvědčený demokrat, který zastával ná-
zor, že v případě potřeby je třeba za demo-
kracii bojovat,“ objasnil starosta ing. Te-
sař. (kdl), foto: Yvona Kadlecová 

Starosta města navštívil prvního občánka

Představitelé
města uctili

památku 
T. G. Masaryka 

Strategický plán rozvoje města
Budoucí rozvoj Prostějova mohou ovlivnit i občané

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
„Strategický plán rozvoje města bude
obsahovat nejen cíle, ke  kterým by měl
rozvoj města směřovat, ale i cesty, kte-
ré by měly  vést k jejich dosažení. Jde
nám nejen o rozvoj města, ale i o zkva-
litnění životní úrovně jeho obyvatel.“


