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Ing. arch. Radana Geryková,
odbor koncepce a rozvoje města

Město Prostějov, zastoupené odborem
koncepce a rozvoje, na základě výběru pro-
vedeného Radou města Prostějova, postup-
ně zpracovává projekty regenerací jednot-
livých sídlišť. Průkopníkem bylo sídliště
Hloučela, pro které se projekt začal zpra-
covávat již v roce 2000 a kde je v dnešní
době již řada věcí realizována (např. cyk-
lostezka, zpevněné plochy a osvětlení par-
číku u nemocnice, dětská hřiště apod.).

V nedávné době byl dokončen projekt
regenerace sídliště Brněnská - Tylova, na
jehož realizaci město bude žádat o dotaci
ze státního rozpočtu.

Projekt regenerace Sídliště svobody,
který je téměř před dokončením, zpracová-
vá společnost CAD Projekt Plus, s. r. o.,
Prostějov. V pondělí 17. ledna 2005 se
v budově Základní školy Sídliště svobody
uskutečnilo jeho veřejné projednání, které-

ho se zúčastnilo asi 120 občanů. Tato účast
nás mile překvapila - jsme rádi, že je ze
strany veřejnosti zájem o to, co se kolem ní
děje. Při přípravě prezentace projektu zá-
kladního situačního výkresu v tištěné po-
době jsme však vycházeli z toho, že se pro-
jednání zúčastní kolem 30 až 50 lidí.
K těmto úvahám nás vedly zkušenosti z ob-
dobných projednání, na kterých se schází
15 až 50 občanů.

Vzhledem k velkému zájmu se veřejné
projednání uskuteční opakovaně - a to
ve čtvrtek 10. února 2005 v 15 hodin
v budově Základní školy Sídliště svobo-
dy v Prostějově. Prezentace návrhu pro-
jektu regenerace proběhne za pomoci
výpočetní techniky.

Na straně 4 Radničních listů je prezento-
ván situační plánek návrhu regeneračních
úprav Sídliště svobody tak, jak jej zpraco-
vali architekti. Každý z vás se může podí-
vat, jaké navržené úpravy se dotýkají oko-
lí jeho bydliště a na tyto návrhy případně

reagovat. Své připomínky a podněty může-
te zasílat na odbor koncepce a rozvoje
Městského úřadu v Prostějově do 20. 2.
2005.

Nejvût‰í problémy Sídli‰tû 
svobody podle zpracovatelÛ 

projektu regenerace:

✔ vysoký stupeň automobilizace obyva-
tel sídliště a z toho vyplývající požadavky
na parkování vozidel na sídlišti,

✔ nejednoznačnost při používání chod-
níků cyklisty,

✔ velký počet malých a téměř zdevasto-
vaných dětských hřišť,

✔ nebezpečná výsadba rychle rostou-
cích, ale křehkých topolů a nedostatečná
údržba keřových porostů,

✔ chybějící mobiliář - lavičky, odpad-
kové koše a koše na psí exkrementy,

✔ chybějící vymezená plocha pro volné
venčení psů.

¤e‰ení problémÛ navrÏená 
zpracovateli projektu regenerace:

✔ Parkování se snaží zpracovatelé řešit
rozšířením stávajícího počtu 222 oficiál-
ních parkovacích stání o dalších 248 tak,
aby narůstala rovnoměrně u jednotlivých
panelových domů. Navíc je uvnitř sídliště
vymezena plocha pro možnou výstavbu ví-
cepodlažních garáží (cca 70 stání) a sever-
ně od bloku 17 je možno rozšířit řadové ga-
ráže o cca 18 stání.

✔ Stávající cestní síť pro pěší a cyklisty
je upravena tak, aby maximálně vyhovova-
la hlavním pěším tahům obyvatel sídliště.
Severojižně je navržena společná trasa pro
pěší a cyklisty, z východu na západ je ve-
dena cyklistická stezka z Kolářových sadů
a České ulice do Anglické ulice.

✔ Stávající počet dětských hřišť je v ná-
vrhu redukován, a to z důvodu zajištění je-

jich bezpečného provozu a kvalitní údrž-
by. Jednotlivá navrhovaná hřiště jsou
svým vybavením rozdělena podle věko-
vých kategorií a rovnoměrně rozmístěna
tak, aby jejich dostupnost dětmi byla opti-
mální.

✔ V návaznosti na úpravu cestní sítě je
navrženo doplnění chybějícího mobiliáře -
laviček, odpadkových košů a košů na psí
exkrementy a zcela samostatné, oploce-
ním vymezené, stanoviště pro volné ven-
čení psů.

✔ Sídlištní zeleň byla odborně posou-
zena a do projektu bylo navrženo její pro-
řezání, kácení a dosadba. Celkově lze kon-
statovat, že množství zeleně a ploch veřej-
né zeleně je na sídlišti dostatečné, zejména
díky navržené původní urbanistické kon-
cepci, která je založena na dostatečných
odstupech jednotlivých, většinou čtyřpo-
dlažní objektů od sebe.

Projekt regenerace Sídliště svobody zohlední požadavky občanů
Připomínky a podněty k projektu mohou obyvatelé sídliště zasílat až do 20. února na odbor koncepce a rozvoje Městského úřadu v Prostějově

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

V roce 2004 zajišťovali strážníci měst-
ské policie, stejně jako v předchozích le-
tech, zejména místní záležitosti veřejného
pořádku. Na linku 156 přijali celkem 7 493
oznámení, tj. v průměru 21 denně. Na té-
měř polovinu z nich musela vyjet hlídka
městské policie. V ostatních případech se
jednalo o žádost o informaci, radu a po-
dobně. Připomínám, že na tuto linku je
možné volat i z mobilního telefonu z okolí
Prostějova. Další oznámení byla přijata na
pevnou linku a některá učinili občané
osobně.

Strážníci uložili blokové pokuty v cel-
kové výši 1 521 300 Kč, tj. o 8,3 procenta
více než v roce 2003. Řešili celkem 7 219
přestupků, což ve srovnání s rokem 2003
představuje snížení jejich počtu o 4 pro-
centa. Z tohoto počtu bylo 83 procent pře-
stupků dopravních, což je způsobeno ne-
kázní v dopravě. V této oblasti bylo v cel-
kem 250 případech využito důrazné
oprávnění, kterým je odtah vozidel. Toto
oprávnění bylo využíváno zejména při blo-

kovém čištění města.
Na úseku veřejného pořádku došlo ke

snížení počtu přestupků o 14 procent, což
představuje 381 přestupků. Ostatní pře-
stupky - na úseku veřejného pořádku, po-
dávání alkoholu, porušování vyhlášek
města, občanského soužití - a přestupky
proti majetku jsou na úrovni roku 2003.
Z toho lze odvodit, že míra veřejného po-
řádku v roce 2004 byla na mírně lepší úrov-
ni než v předchozím roce. Na tomto úseku
je však vysoká míra latence. Občas dochá-
zí k nárůstu zejména vandalismu, tedy
k poškozování dopravních značek, laviček,
odpadkových košů, popelnic a kontejnerů
a dalšího městského mobiliáře. Na omeze-
ní této protiprávní činnosti je zaměřena ne-
jen hlídková služba a součinnost s Policií
ČR, ale i vlastní preventivní a represivní
akce.

V průběhu roku 2004 nedošlo k závaž-
nému či hromadnému narušení veřejného
pořádku. Strážníci zadrželi celkem 32 pa-
chatelů trestných činů na místě nebo bez-
prostředně poté. Předvedli celkem 73 oso-
by ke zjištění totožnosti, přičemž ve 30 pří-
padech museli oprávněně použít

donucovací prostředky. Předvedli čtyři
osoby, po kterých bylo vyhlášeno pátrání.

Na úseku veřejného pořádku je činnost
městské policie směřována do oblastí, ve
kterých je narušování veřejného pořádku
velmi četné s cílem dosáhnout jeho elimi-
nace. Jedná se zejména o rušení nočního
klidu, kapesní krádeže, poškozování obec-
ně prospěšných zařízení a majetku, nedo-
volené skládkování a plakátování, drobné
výtržnictví, znečisťování veřejného pro-
stranství a porušování vyhlášek a nařízení
města. Strážníci provedli celkem 109 akcí
zaměřených například na kontroly restau-
rací, kontroly podávání alkoholu nezleti-
lým, veřejný pořádek, ale i dopravní situa-
ci.

Značná pozornost je věnována i preven-
tivním programům. Na úseku prevence
jsou vyčleněni dva strážníci, kteří spolu
s policistkou preventivně informační sku-
piny zajišťují provoz Informačního středis-
ka prevence. Toto středisko navštívilo
v roce 2004 celkem 164 občanů. Strážníci
skupiny prevence městské policie uspořá-
dali 159 přednášek pro 2 544 žáků v 11
školách a 25 dalších akcí.

Analýza veřejného pořádku v Prostějově za rok 2004
Strážníci nechali odtáhnout za loňský rok 250 vozidel

Přehled vybraných ukazatelů 
ze statistiky Městské policie Prostějov:

2000 2001 2002 2003 2004

Přestupky celkem, z toho 7 319 8 050 7 359 7 524 7 219
- dopravní 5 970 6 239 5 354 6 284 6 001
- proti majetku 159 276 502 462 545
- občanské soužití 45 45 116 97 127
- městské vyhlášky 173 226 221 230 158
- veřejný pořádek 342 493 566 445 381
- podávání alkoholu 2 6 3 6 6
- na úseku sociálních věcí 0 4 0 0 1
Zadrženo pachatelů 33 48 40 46 32
Předvedeno osob 84 107 167 139 73
Vypátráno osob 1 7 4 10 4
Vypátráno vozidel 0 1 2 1 6
Zjištěno přestupků a trestných činů pomocí 
městského kamerového dohlížecího systému 0 828 3 265 2 088 1 964
Použito donucovacích prostředků 9 29 41 28 30
Provedeno akcí s PČR 19 43 36 21 17
Oznámení do schránky důvěry 0 23 4 8 1
Oznámení na linku 156 5 380 4 047 5 881 6 530 7 493
Provedeno přednášek na úseku prevence 0 53 146 156 159
Počet upozornění - prevence 13 23 82 92 84

Hasičský záchranný sbor Olomoucké-
ho kraje zaznamenal v poslední době
zvýšený nárůst počtu požárů od vzníce-
ných sazí v komíně. Věnujte proto této
problematice maximální pozornost. Dej-
te si pozor na špatný stav a nesprávné
užívání komínových těles a dodržujte ze-
jména tyto hlavní zásady:

1. Uvědomte si, že za nezávadný stav
komínů nese odpovědnost správce, majitel
nebo uživatel objektu.

2. Nesmíte zapomínat na pravidelné čiš-
tění a kontrolu komínů, aby nedošlo k nad-
měrnému usazování sazí.

3. V půdních prostorách je zakázáno
skladování hořlavých látek ve vzdálenosti
do jednoho metru od vnějšího povrchu ko-
mínového tělesa.

4. Je zakázáno připojovat kamna na pev-
ná paliva na komínový průduch vyvložko-
vaný hliníkovou folií. Hrozí nebezpečí
zvýšeného usazování sazí a následného po-
žáru.

5. Je zakázáno používání komínů, 
u nichž byly zjištěny závady. Komín je
možno uvést znovu do provozu, včetně
připojení spotřebiče, jen se souhlasem ko-
minického mistra.

6. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do
komína, dodržujte návody a technické podmín-
ky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

7. V případě vzniku požáru sazí v komí-
ně neprodleně telefonicky přivolejte jed-
notku požární ochrany pomocí tísňové lin-
ky 150 a zabezpečte volný přístup ke ko-
mínovému tělesu ve všech podlažích
a v půdním prostoru.

8. Nikdy nehaste případný požár sazí
v komíně vodou, mohlo by dojít k poško-
zení komínového tělesa.

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Varování Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje

Roste počet požárů od vznícených sazí v komíně

SPORTCENTRUM - dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01 Prostějov, tel/fax 582 330 883

LETNÍ TÁBORY 2005

Ozdravný tábor u moře CHORVATSKO 2005 pro děti, mládež a rodiče

Termín: od 10. do 19. června 2005
Místo pobytu: Biograd na Moru - přímořské letovisko vzdálené 30 kilometrů od historického a univerzitního města Zadar.
Ubytování: v campu vzdáleném cca 150 metrů od jedné z nejkrásnějších písečných pláží na jadranském pobřeží „Soline“. Komplet-
ně vybavené luxusní stany s kapacitou až 6 osob. Celý stan stojí na dřevěné podlážce. Stanová ložnice je vybavena molitanovou mat-
rací v potahu, polštáři a dekami.
Strava: třikrát denně (vlastní kuchař), pitný režim zajištěn.
Cena: děti do 12 let 3 750 Kč, děti nad 12 let a dospělí 3 950 Kč.
Cena zahrnuje: 7 x ubytování, autobusovou dopravu, stravu, používání fotbalových a volejbalových hřišť a vstup do bazénu.

Pedagogický dozor a program pro děti zajištěny.
Závazné přihlášky a zálohu ve výši 1 500 Kč na osobu odevzdejte ve Sportcentru do 15. 3. 2005.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 296, fax: 528 336 324, e-mail: tzajickova@seznam.cz

III. VODÁCKÝ TÁBOR
Plavba na kánoích po řece Ohři pro děti od 10 let a rodiče s dětmi.

Termín: od 2 do 10. července 2005.
Cena: 3 000 Kč.
Doprava: vlakem + doprovodné vozidlo po celou dobu tábora.
Ubytování: ve stanech.
Strava: celodenní.
Doplňkový program: návštěva kulturních a historických památek.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 296, e-mail: tzajickova@seznam.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
s výukou kanoistiky na plumlovské přehradě. tenisu, fotbalu, florbalu, stolního tenisu pro děti od 7 do 15 let.

Termín: od 22. do 26. srpna.
Cena: 650 Kč.
Informace: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 296, e-mail: tzajickova@seznam.cz.

Město Prostějov 
bude i v letošním roce poskytovat 

veřejnou finanční podporu 
z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání.

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách, v informačním středisku

městského úřadu nebo na odboru školství a kultury, A. Krále 3, u Dagmar Bindasové.

Žádosti včetně příslušných příloh (bez příloh je nebude možné vyřídit) je nutné podat

na podatelně MěÚ, nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov, nejpozději do 28. února 2005.


