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Opravy chodníků 
a místních komunikací 

Sté výročí narození generála letectva a vý-
znamného  prostějovského občana Josefa Du-
dy si v úterý 9. srpna  připomněli vedle před-
stavitelů města i zástupci letců,  legionářů,
odbojářů, sokolů a armády. Památku koman-
déra Řádu  Britského impéria a nositele Řádu
Bílého lva uctili na  prostějovském městském
hřbitově položením věnců a kytic k jeho  hro-
bu. 

Generál Josef Duda prokázal svou stateč-
nost zejména jako  letec RAF v bojích druhé
světové války. Vynikající pilot a  absolvent
Vojenského leteckého učiliště v Prostějově se

do své  vlasti vrátil v polovině května roku
1945. V srpnu téhož roku  se v Prostějově ujal
funkce velitele Leteckého učiliště. Z tohoto
místa byl 8. března 1948 odvolán a od té do-
by trpěl  komunistickou perzekucí. Teprve po
listopadu 1989 byl  rehabilitován a jmenován
generálmajorem in memoriam. 

„Na jednom z domů, v němž generál Josef
Duda v Prostějově  bydlel, bude odhalena pa-
mětní deska. Město  Prostějov chce touto ces-
tou uctít památku tohoto velkého muže,  vla-
stence a vojáka,“ uvedl místostarosta Prostě-
jova Miroslav  Pišťák. (kdl) 

Na aktuální téma

O stručnou ak-
tualizaci výčtu
prostějovských
ulic, ve  kterých
budou v tomto ro-
ce obnoveny chod-
níky a vozovky,
jsme  požádali mí-
stostarostu Bc.
Aloise Mačáka,
který je mimo jiné

odpovědný za odbor komunálních služeb:
Jak již bylo uvedeno v jednom z předcho-

zích vydání  Radničních listů, při výběru je
nutné přihlížet nejen ke stavu  chodníků
a komunikací, ale také k tomu, zda v nich di-
stribuční  firmy nebudou provádět větší
opravy inženýrských sítí.  Dodatečně jsme
museli zohlednit následující skutečnosti: 

✔ ve Vrchlického ulici bude na podzim
akciovou společností  Vodovody a kanaliza-
ce rekonstruován vodovod a kanalizace,

✔ V Milíčově ulici provede na podzim le-
tošního roku akciová  společnost Jihomorav-
ská plynárenská rekonstrukci plynového  ve-
dení,

✔ v Mánesově ulici plánuje a. s. JMP v ro-
ce 2007 rekonstrukci  plynovodu,

✔ opravy na Husově náměstí (pravá stra-
na od Jihoslovanské ulice)  se z důvodu nut-
nosti opravy kanalizace v letošním roce  re-
alizovat nebudou,

✔ Manhardova ulice je začleněna do in-
vestičního řešení - v letošním roce se zpra-
covává projektová dokumentace za 200  ti-
síc korun, na kterou bude navazovat vlastní
investiční  akce,

✔ Máchova ulice je investiční akcí letoš-
ního roku. 

Konečný seznam ulic, v nichž letos pro-
běhnou celoplošné opravy  vozovek, je te-
dy následující: 

✔ Riegrova ulice - od Jungmannovy po
Máchovou - realizováno v červenci

✔ ulice Dr. Horáka - od Waitovy po Bul-
harskou - realizováno v červenci a v srpnu 

✔ Divišova ulice - realizováno v červenci 
✔ stav komunikací si vyžádal opravu po-

vrchu v Okružní ulici před  vjezdem do kři-
žovatky na Brněnské ulici, spojky mezi  Olo-
mouckou a Vrahovickou ulicí a části ulice 
J. V. Kalicha

Výběr ulic, v nichž proběhne celoplošná
oprava chodníků  (provedení v zámkové
dlažbě), zůstal beze změny. Jejich obnova
byla zahájena v květnu a k dnešnímu dni
jsou již rekonstruovány  chodníky:

✔ v Mlýnské ulici - obě strany
✔ ve Vodní ulici - obě strany

Následovat budou: 
✔ Žeranovská ulice - od nové dlažby

v ulici Na Hrázi po  Poděbradovo náměstí 
✔ Žeranovská ulice - na protější straně

zbylý úsek mezi novou  dlažbou a chodní-
kem z litého asfaltu 

✔ Havlíčkova ulice - levá strana od Par-
tyzánské po Šafaříkovu  ulici 

V těchto dnech se uskutečnilo výběrové
řízení na realizátora  celoplošné opravy: 

✔ části chodníku ve Vrahovické ulici -
pravá strana od ulice J.  Hory po spojku Vra-
hovické ulice s ulicí M. Majerové

✔ části pravého chodníku Svatoplukovy
ulice - úseku od náměstí  Padlých hrdinů po
hlavní nádraží.

Obnažené kořeny stromů na trase pro pě-
ší a cyklisty  vedoucí kolem Hloučely v úse-
ku u Sídliště E. Beneše jsou již  delší dobu
trnem v oku jak návštěvníkům biokoridoru,
tak také  ochranářům. Město Prostějov proto
rozhodlo, že je překryje  dřevěnými lávkami. 

Obnažení kořenů má podle ochranáře
a správce biokoridoru  Karla Pokorského na
svědomí občasné zvýšení hladiny říčky 
a s ním související postupné vymílání půdy
z povrchu stezek.  „Zasypání kořenů nave-
zenou zeminou by bylo krátkodobé řešení,
které by navíc nebylo příliš šetrné k životní-
mu prostředí. V případě většího průtoku vo-
dy by hlína byla splavena zpět do  koryta říč-
ky a zanášela by spodní část toku,“ objasnil
Pokorský, který přivítal řešení navržené pro-
stějovskou  radnicí. 

„Ukotvené dřevěné chodníky nepoškodí
kořeny stromů a současně zajistí bezpečnou
chůzi podél říčky i v období  zvýšené hladi-
ny vody,“ uvedl místostarosta Miroslav Piš-
ťák s tím, že město již zadalo zpracování
projektové dokumentace na  lávky, které by
zapadly do zdejšího prostředí. (kdl) 

Kořeny na stezkách podél 
Hloučely překryjí lávky 

Foto: Yvona Kadlecová 

Město chce uctít památku generála 
letectva Josefa Dudy pamětní deskou 

Nové parkoviště pro pětadvacet aut vy-
roste do konce  letošního roku na Sídlišti
Svobody. Město Prostějov chce  jejich vý-
stavbou v rámci regenerace jednoho z nej-
lidnatějších  a současně nejstarších prostě-
jovských sídlišť řešit jeden z jeho nejpalči-
vějších problémů, kterým je nedostatek
parkovacích míst. Výstavba parkoviště při-
jde město na zhruba 2 miliony 400 tisíc ko-
run. 

„Stávající parkoviště je podstatně menší.
Navíc není v dobrém technickém stavu,“
uvedl místostarosta Miroslav Pišťák.  „Jeho
povrch má špatný spád, takže se na něm po
dešti drží  voda. To je však problém i celé řa-
dy dalších zdejších ploch  pro parkovací stá-
ní,“ dodal s tím, že rekonstrukce a rozšíření
parkoviště si vyžádá minimální zabrání
ploch veřejné zeleně.  „I to však nahradíme
novou výsadbou,“ ujistil místostarosta  Piš-
ťák. 

Město vychází při budování nových par-

kovišť z projektu  regenerace sídliště, ke kte-
rému měli možnost vyjádřit se i  sami jeho
obyvatelé. Prostějovská radnice z něj na zá-
kladě  jejich připomínek a nesouhlasných

stanovisek vypustila  například objekt patro-
vých garáží, který měl vyrůst uprostřed  pa-
nelových domů, i navrhovanou výstavbu
osmnácti garáží podél  Anglické ulice. Té-
měř dvojnásobné plánované rozšíření počtu

parkovacích stání však většina obyvatel spí-
še uvítala. 

V současné době je na Sídlišti Svobody 1 141
bytů, na  které připadá 96 garážových a 220 par-

kovacích stání. Dalších  209 je v těsné blízkosti
sídliště. V projektu regenerace je  navrženo 338
nových parkovacích stání. V případě jeho  rea-
lizace by tak na jeden byt připadlo 0,67 stání na-
místo  současného koeficientu 0,37. (kdl) 

Město Prostějov se letos poprvé oficiál-
ně přihlásilo do  soutěže „Průmyslová zóna
roku“. Tu každoročně vyhlašuje  agentura
CzechInvest ve spolupráci s ministerstvem
průmyslu a obchodu a sdružením pro za-
hraniční investice AFI. Prostějovu se  za
poslední zhruba rok a půl podařilo přilákat
do průmyslové  zóny za Kralickou ulicí se-
dm investorů, jejichž investice  přesáhnou
630 milionů korun. Práci zde jen v letošním
roce  získalo více než 170 lidí. Počet no-
vých pracovních míst by  přitom do konce
roku 2007 měl vzrůst až na 657. 

Skutečnost, že Prostějov je jedním z měst
v České republice,  kterému se daří vytvá-
řet podmínky pro domácí i zahraniční  in-
vestory, ocenili pořadatelé soutěže již v zá-
věru loňského  roku, kdy se představitelé
prostějovské radnice jako jediní  zástupci
Olomouckého kraje zúčastnili předávání
ocenění  „Průmyslová zóna roku 2003“.
„Do soutěže jsme se mohli zapojit  až letos.
V minulých letech se o ocenění mohly
ucházet pouze  ty projekty, na které stát po-
skytl dotaci. Tato podmínka letos  odpad-
la,“ objasnil místostarosta Mgr. Vlastimil

Uchytil. Prostějovská průmyslová zóna
o rozloze 48,3 hektaru navazuje  na výrob-
ní areál japonské firmy Toray, která v Pro-
stějově od  roku 1997 vyrábí syntetické
podšívkové tkaniny. V současné  době v ní

buduje nové závody například firma Mubea
Spring IT  Ware, která v Prostějově staví
nový závod na výrobu  automobilových
součástek, či další německá společnost
Windmöller & Hölscher, která zde do kon-
ce roku vybuduje areál  na kompletaci stro-
jů pro flexibilní balení. „V průmyslové  zó-
ně je ve vlastnictví města ještě 6,2 hektarů

pozemků, které  můžeme nabídnout inves-
torům. Plochu sektoru G, v níž se  nachá-
zejí, však lze rozšířit až na 40 hektarů,“
nastínil  možnosti dalšího rozvoje Mgr.
Uchytil. 

Sedm investorů, které se Prostějovu po-
dařilo získat za  poslední rok a půl, zapla-
tilo za pozemky v průmyslové zóně  více
než 60 milionů korun. Městu však podle
místostarosty  Mgr. Vlastimila Uchytila
nejde jen o finanční prostředky, ale  pře-
devším o vytvoření nových pracovních
příležitostí. Y. Kadlecová 

Po projednání s odborem dopravy Měst-
ského úřadu v  Prostějově byla od 1. září
2005 zavedena v pracovní dny nová  linka
MHD č. 71 Prostějov - Prostějov, U spa-
lovny, která vede  do průmyslové zóny.
Trasa linky je vedena z autobusového  nádra-
ží ze stanoviště B se zastávkami Prostějov -
Dolní FTL -  Prostějov, Železárny a konečná
zastávka je Prostějov, U  spalovny. Odjezdy
z autobusového nádraží jsou v 6.30 hod.,
7.40 hod. a ve 13.55 hod., zpět na autobuso-
vé nádraží v 6.40  hod., v 7,50 hod. a ve 14,10
hod.

Po projednání s Krajským úřadem v Olo-
mouci a starosty obcí  regionu Protivanov by-
la od 1. září v pracovní dny zavedena nová
příměstská linka 780722 Protivanov - Oti-
noves -Protivanov.  Trasa linky je vedena
z Protivanova, odjezd v 6.20 hod., přes  ob-
ce Bousín, Repechy - rozcestí, Bousín, Dra-
hany, Otinoves,  Niva s konečnou zastávkou
Protivanov. Zpět z Protivanova  opačnou tra-
sou budou odjezdy ve 12.45 hod. a v 15.00
hod. 

Po projednání s Krajským úřadem Olo-
mouc a starosty obcí  dojde k drobným ča-

sovým úpravám některých spojů v jízd-
ních  řádech v oblasti Brodku u Konice -
Skřípov - Konice. 

Veškeré informace obdrží cestující v in-
formační kanceláři  FTL, a. s., na hlavním
nádraží v Janáčkově ulici v  Prostějově. Své
dotazy můžete volat na telefonní číslo
582 333  181. 

V souvislosti s potvrzováním a vystavo-
váním žákovských  průkazů žáků od 10 do
15 let a od 15 do 26 let (studenti)  připomí-

náme, že žákovský průkaz pro studenty od 15
let platí  pouze jeden rok. Proto je nutné si
každoročně zakoupit nový  průkaz a nechat
jej potvrdit ve škole. Formulář průkazky sto-
jí  1 Kč a je k dostání v informační kanceláři
FTL, a. s.  Pracovní doba v informační kan-
celáři je od 7.00 do 16.00 hodin,  poslední
pracovní den v měsíci do 17.00 hodin. 

Upozorňujeme cestující, že nové knižní
jízdní řády MHD se  vydávat nebudou.

FTL, a. s., Prostějov 

Ing. Jitka Vystavělová,
odbor koncepce a rozvoje 

Ve dnech 9. -11. září 2005 bude mít pro-
stějovská veřejnost již popáté možnost
zhlédnout prodejní a prezentační výstavu
stavebnictví a bytového vybavení PO-
STAV DŮM, ZAŘIĎ BYT. Expozice vy-
stavujících firem budou hostit prostory Kul-
turního a společenského centra v Komen-
ského ulici. Pro návštěvníky budou
otevřeny v pátek a v sobotu od 9 do 18 ho-
din a v neděli od 9 do 17 hodin. Vstup na vý-
stavu je zdarma. 

Ze složení vystavujících firem je patrné,
že výstava je určena především široké veřej-

nosti a konečným zákazníkům. Návštěvníci
na ní najdou širokou nabídku stavebních ma-
teriálů a technologií, venkovní i vnitřní dlaž-
by, oken a dveří, sanitární keramiky, obkla-
dů, dřevěných i laminátových podlah, zatep-
lování a izolací, stavební chemie, zateplení
lodžií, garážových vrat či plotů. Chybět ne-
budou ani kotle, otopná tělesa, krby a kam-
na . Objeví se také specifičtější komponenty,
jako například čističky odpadních vod, so-
lární kolektory a tepelná čerpadla. 

Letos bude ve větší míře zastoupen náby-
tek a vybavení interiérů. Objeví se i typové
domy a jejich realizace. S vyřešením fi-
nančních záležitostí kolem stavby nebo re-
konstrukce pomohou zájemcům finanční

poradci renomovaných finančních institucí.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Olo-

mouckého kraje jsme pro prostějovskou ve-
řejnost navíc připravili přehlídku staveb,
které se zúčastnily soutěže „Stavba roku
2004 Olomouckého kraje“. Přímo na vý-
stavě budou umístěny prezentační panely
nejen staveb ohodnocených ve všech kate-
goriích, ale také panely všech 67 staveb,
které byly do soutěže přihlášeny, včetně
těch z prostějovského okresu. 

Odbor koncepce a rozvoje Městského
úřadu v Prostějově jako již tradičně připra-
vil pro návštěvníky výstavy propagační ma-
teriály, včetně sborníku platné územně plá-
novací dokumentace. 

Na Sídlišti Svobody vyroste nové parkoviště 

Prostějov usiluje o ocenění „Průmyslová zóna roku“
Práci by zde mělo nalézt do konce roku 2007 až  657 lidí

FTL po dohodě s městem zavedlo novou linku MHD

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

Rekonstrukce a rozšíření parkoviště 

na Sídlišti  Svobody si vyžádá minimální 

zabrání ploch veřejné  zeleně. 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

Nejde nám jen o peníze z prodeje pozemků, 

ale  především o vytvoření nových pracovních

příležitostí.

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí 

Město Prostějov připravuje v současné
době v souladu se  stavebním zákonem III.
změnu územního plánu, o jejímž pořízení
rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova
21. září 2004. 

Při zahájení prací na III. změně byly do
návrhu  zapracovány mimo jiné i podněty
majitelů pozemků v Držovicích.  Vzhledem
k tomu, že v současné době je katastrální
území  Držovic na Moravě stále součástí
správního území města  Prostějova, je po-

vinností odboru koncepce a rozvoje  prostě-
jovského městského úřadu zabývat se veške-
rými podněty  občanů a právnických osob
z této lokality. V této souvislosti  se v médi-
ích objevily nepravdivé informace, že město
chce  změnit držovické biocentrum na za-
hrádky. Jde však pouze o úpravu hranice bi-
ocentra, která nemá vliv na funkci lokality
a odpovídá jejímu skutečnému rozsahu.
Změnu navíc iniciovali  samotní držovičtí
občané.

V rámci dalšího projednání návrhu III.
změny územního  plánu mohou lidé podávat
své připomínky a námitky až do  5.října

na odbor koncepce a rozvoje městského úřa-
du v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 -
14, a to i elektronickou  poštou. Jejich vy-
hodnocení s návrhem na řešení následně
projedná Rada města Prostějova a Zastupi-
telstvo města  Prostějova.

Upravený návrh III. změny územního plá-
nu města je vystaven na odboru koncepce
a rozvoje prostějovského městského  úřadu.
Lidé si jej zde mohou prostudovat až do 20.
září. Ve  čtvrtek 22. září v 9 hodin pro-
běhne v zasedací místnosti ve  dvorním
traktu radnice veřejné projednání návr-
hu III. změny  územního plánu. 

Prostějované se mohou celé září
vyjadřovat ke změně územního plánu 

Veřejné projednání proběhne 22. září

Pátý ročník přehlídky stavebnictví a bytového vybavení

Postav dům, zařiď byt

Vyhodnocení soutěže Jízda bez dopravní nehody 
V sobotu 20. srpna proběhlo v areálu

akciové společnosti  FTL - First Tran-
sport Lines další slavnostní vyhodnoce-
ní  soutěže Jízda bez dopravní nehody.
K tomuto datu dojeli  rozhodnou hranici
v soutěži tito řidiči osobní dopravy:
1 500 000 km Miloslav Crhonek 

Miloš Lexman
750 000 km Jaroslav Hanák
250 000 km Zdeněk Kalabis 
a tito řidiči nákladní dopravy:
2 000 000 km Květoslav Kardinál 

Pavel Turek 
1 500 000 km Antonín Kyselák

Jiří Přikryl 
1 250 000 km Milan Harik 

Pavel Matoušek 
750 000 km Jaroslav Bant 

Mojmír Bílý
Pavel Kardinál 
Petr Macháček 

Josef Vondráček 
250 000 km Ivo Grepl 

Miroslav Vrána


