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Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru výstavy MěÚ 

Při přípravě každé investiční akce je
věnován značný prostor  rozhodnutí
o technické stránce stavby. Nejinak to-
mu bylo v případě  projekční přípravy
křižovatky v Kostelecké ulici v blízkos-
ti  víceúčelové sportovní haly - zimního
stadionu. 

Projekční práce byly zahájeny již v ro-
ce 2001 a zadání nebylo  jednoduché.
Bylo nutné navrhnout dostatečně kapa-
citní křižovatku,  která umožní plynulé
a bezpečné připojení takzvané severní
obslužné komunikace, to je severozá-
padního kvadrantu vnějšího  městského
okruhu. Současně bylo nutné vnímat
i propojení směrem do  Tyršovy ulice
s tím, aby nedošlo k přílišnému zvýšení
provozu v dané oblasti. Rozhodující
okolností, která ovlivnila projekční  prá-
ce, bylo stanovisko Českých drah. Ty
požadovaly, aby rameno do  Tyršovy

ulice bylo jednosměrné, a to směrem ven
z rondelu tak, aby  nemohlo dojít ke stře-
tu vlaku s motorovým vozidlem. (V pří-
padě  jízdy vozidel v opačném směru by
mohlo dojít k situaci, že vozidla  stojící
na přejezdu a dávající přednost vozid-
lům na rondelu by  nestačila včas opus-
tit přejezd a mohlo by dojít ke střetu 
s vlakem.) 

Pro dané podmínky byla navržena
okružní křižovatka s tím, že  umožní ply-
nulý provoz bez zbytečného zastavová-
ní, je bezpečná a dostatečně kapacitní
a hlavně nevyžaduje doplnění odbočo-
vacích  pruhů, které by dosahovaly až
k restauraci U Chmelů, restauraci  Gól
a ke vjezdu do areálu velodromu. 

I tak však byly přípravné práce po-
měrně složité, neboť bylo nutné  dořešit
majetkoprávní záležitosti ve vztahu ke
čtyřem soukromým  subjektům. Veškeré
technické problémy byly nakonec vyře-
šeny,  nesčetné množství připomínek by-
lo zapracováno a 2. října 2005 po  vydá-

ní tří stavebních povolení a rozhodnutí
a po provedení nutných  přeložek inže-
nýrských sítí byla zahájena stavba. Po
dvou měsících,  konkrétně 2. prosince
2005, byl na okružní křižovatce „Koste-
lecká -  VSH“ zahájen provoz. 

Firma Skanska DS a. s. vybudovala
okružní křižovatku o vnějším  průměru
32 metrů, přičemž šířka pojížděného ži-
vičného pruhu je 4,8  metru a šířka dláž-
děného vnitřního prstence je 2,2 metru.
Cena  díla, to je okružní křižovatky, čás-
ti severní obslužné komunikace  až k res-
tauraci Gól a parkoviště před víceúčelo-
vou halou s kapacitou 111 parkovacích
míst je přibližně 12 milionů korun. 

Posledním úkolem, který zbývá v ná-
vaznosti na okružní křižovatku  vyřešit,
je vybudování zabezpečovacích zařízení
(závor) na  přejezdech v Tyršově ulici
a v ulici Pod Kosířem v souladu s poža-
davky ČD uplatněnými při stavebně po-
volovacím procesu. Poté  bude zprovoz-
něn vjezd do Tyršovy ulice. 

Otevřením okružní křižovatky v Kostelecké
ulici byla zprovozněna první čtvrtina 

vnějšího městského okruhu

Kruhová křižovatka v Kostelecké ulici byla slavnostně otevřena v pátek 2. prosince. Kromě samotné výstavby ronde-
lu zde byla  realizována přeložka vodovodu, elektřiny, telekomunikačních kabelů,  veřejného osvětlení, plynovodu a ka-
nalizace. Součástí investiční  akce za zhruba 12 milionů korun byly i nové chodníky a parkoviště  u víceúčelové spor-
tovní haly. Foto: Yvona Kadlecová a Jana  Gáborová 

Sto deset průjezdů jedné z křižovatek
v centru  Prostějova na červenou a k tomu
více než tisíc  případů překročení povole-
né rychlosti během pouhých  deseti dnů.
Taková je bilance testovacího provozu  ra-
daru společnosti Czech Radar, prostřed-
nictvím  kterého město Prostějov vyhlási-
lo válku  neukázněným řidičům. Místo, na
kterém je laserový  měřič rychlosti insta-
lovaný, prostějovská radnice i nadále ta-
jí. Její zástupci prozradili pouze to, že  za-
řízení je již měsíc instalované na jedné z
křižovatek na vnitřním okruhu města, kde
monitoruje  průjezd vozů na červenou
a měří jejich rychlost.  Pokud by se za jím
zdokumentované přestupky již nyní  vybí-
raly pokuty, dosahovala by jejich celková
výše  statisíců korun. 

„Průjezd křižovatky na červenou přijde
řidiče na tři  tisíce korun, ve správním ří-
zení dokonce na čtyři,“  upozornil ing. Mi-
roslav Nakládal, vedoucí odboru  dopravy
MěÚ. Ten ročně řeší zhruba 1 500 do-
pravních  přestupků. Již nyní je však zřej-
mé, že v souvislosti  s instalací radaru se
jejich počet mnohonásobně  zvýší. Právě
administrativní náročnost při  vyřizování
agendy spojené s přestupky je podle  mí-
stostarosty Mgr. Vlastimila Uchytila jed-
ním z důvodů, proč radar prozatím fun-
guje v testovacím  provozu. „V současné
době však již instalujeme  počítačový pro-
gram, který administrativní postup při
zpracovávání přestupků značně zjednodu-
šuje. Hned poté  rozjedeme tříměsíční
zkušební provoz, který již bude  spojen se
zahájením správního řízení,“ uvedl Mgr.
Uchytil, který zdůraznil, že radar nemá
sloužit k navýšení rozpočtu města z vy-
braných pokut, ale ke  zvýšení bezpečnos-
ti chodců, zklidnění dopravy a snížení po-
čtu dopravních nehod. 

„Naše zařízení pracuje na jiném princi-
pu než radary,“  upozornil ředitel společ-
nosti Czech Radar Milan  Bednář. „Tím
pádem není odhalitelné antiradary,“  do-
dal. Pokud řidič projede křižovatku na
červenou  nebo překročí rychlost, zařízení
pořídí digitální  záznam jeho přestupku,
který má stejnou platnost jako  policejní
měření. Součástí usvědčujících důkazů
proti  řidičům je průkazná fotografie vozu

se zvýrazněnou  státní poznávací značkou
a obličejem řidiče, na níž  je uvedeno mís-
to, čas, rychlost i to, jak dlouho už  svítila
červená. 

Radar bude hlídat průjezd na červenou
a rychlost aut  i na dalších křižovatkách.
Radnice chce vždy po  určité době odtaj-

nit místo, na kterém se bude  nacházet.
Chce tak zjistit, zda počet přestupků poté
poklesne. Podle místostarosty Mgr. Uchy-
tila si město  zařízení od společnosti
Czech Radar pronajme pouze  tehdy, po-
kud zkušební provoz přinese očekávané
výsledky.  Y. Kadlecová

Odhalení radaru: během deseti dnů projela více
než  tisícovka řidičů křižovatku na červenou nebo  

překročila povolenou rychlost 
Průjezd křižovatky na červenou přijde na tři tisíce,  ve správním řízení dokonce na čtyři

Bezohlední řidiči ohrožují chodce dokonce i na přechodech. Denně  desítky
z nich projíždějí prostějovskými křižovatkami v době, kdy  na semaforech již sví-
tí červená. Ilustrační foto: Yvona Kadlecová 

Výsledky testovacího provozu 
radaru ve dnech 23. - 27. listopadu 
celkem přestupků, z toho: 665
rychlost 50 - 60 km/hod. 459
rychlost 61 - 70 km/hod. 134
rychlost 71 - 80 km/hod. 23
rychlost 81 - 90 km/hod. 4
rychlost 91 a více km/hod. 1
průjezd křižovatky na červenou 44

Výsledky testovacího provozu radaru
ve dnech 28.  listopadu - 2. prosince 
celkem přestupků, z toho: 449
rychlost 50 - 60 km/hod. 301
rychlost 61 - 70 km/hod. 75
rychlost 71 - 80 km/hod. 7
rychlost 81 - 90 km/hod. 0
rychlost 91 a více km/hod. 0
průjezdy křižovatky na červenou 66

Ing. Pavel Drmola,
radní a předseda kulturní komise 

Rady města  Prostějova 

Prostějované mohou navrhovat osob-
nosti či kolektivy na udělení  Cen města
Prostějova. To jimi chce oceňovat vý-

znamnou či  dlouho-
letou činnost ve
všech oblastech živo-
ta i záslužné skutky,
jako je například zá-
chrana života či po-
moc při dopadení pa-
chatele  trestného či-
nu. „Pravidla pro
udělování Ceny měs-

ta Prostějova“  schválili zastupitelé na
svém zářijovém zasedání. Podle nich  bu-
dou udělovat ceny za významnou činnost
nebo dílo například v oblastech přírodních
věd, technického pokroku, společenských
věd,  architektury a urbanismu, hudby, vý-
tvarného umění, dramatického  umění, li-
terární činnosti, užitého umění, žurnalisti-
ky a  publicistiky, sportu a tělovýchovy,
hospodářského rozvoje a  počinu roku. 

„Ceny města Prostějova“ se budou udě-
lovat jednou ročně. Písemné  návrhy na
udělení ceny pro daný rok přijímá RNDr.
Jaroslava  Tatarkovičová, vedoucí odboru
kancelář starosty Městského úřadu v Pro-
stějově, náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, a
to vždy do 28.  února následujícího roku,
za který bude cena udělena. Návrh pro
udělení ceny za rok 2005 je tedy zapotřebí
podat do 28. 2. 2006. 

Návrhy na udělení „Ceny města Prostě-
jova“ mohou předkládat komise  Rady
města Prostějova, Rada města Prostějova,
výbory a členové  Zastupitelstva města
Prostějova, spolky, sdružení a právní  sub-
jekty sídlící v Prostějově a dále občané

města, kteří dosáhli  věku 18 let, respekti-
ve fyzické osoby, které dosáhly věku 18
let  a vlastní na území města Prostějova ne-
movitost. 

Prostějov prozatím ceny města nerozdá-
val. Osobnostem, které se  významnou
měrou zasloužily o rozvoj města a jeho
propagaci,  uděluje čestná občanství. Je-
jich nositeli jsou mimo jiné  prostějovští
rodáci desetibojař Robert Změlík a vyná-
lezce  kontaktních čoček profesor Otto
Wichterle či účastník  zahraničního odbo-
je a rodák z Čechovic generálmajor Rai-
mund  Hanák. Čestné občanství je však
podle mého názoru vyznamenání,  kterým
by se nemělo plýtvat. Na druhé straně však
existuje celá  řada skutků, které nám třeba
zůstávají utajeny a přitom stojí za  oceně-
ní. I v našem městě je navíc spousta lidí,
kteří ve svém  oboru něco znamenají a kte-
rým je možné za jejich dlouholetou  ús-
pěšnou práci poděkovat i prostřednictvím
Ceny města Prostějova. 

Můžete si navrhnout osobnosti na
udělení Ceny města Prostějova 

Město jimi chce ocenit významnou činnost i záslužné skutky

Ceny města Prostějova budou 
udělovány za činnost nebo dílo 

v následujících oblastech: 
✔ přírodní vědy
✔ technický pokrok 
✔ společenské vědy
✔ architektura a urbanismus 
✔ hudba
✔ výtvarné umění
✔ dramatické umění
✔ literární činnost
✔ užité umění
✔ žurnalistika
✔ publicistika
✔ sport a tělovýchova 
✔ hospodářský rozvoj
✔ počin roku. 

NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA 

Jméno a příjmení kandidáta, popřípadě název kolektivu

pro udělení ceny:

Stručná charakteristika důvodu pro udělení ceny: 

Kontaktní údaje navrhovatele:

fyzická osoba: jméno, příjmení, adresa, telefonní  číslo: 

organizace: název, sídlo, kontaktní osoba: 

Přílohy: 

Místo a datum: 

Podpis navrhovatele: 

Pro předložení návrhu na udělení ceny doporučujeme  
použít následující formulář: 

Ing. Tomáš Blumenstein, 
zastupitel a předseda komise pro informační 

technologie 

Na jednání komise Rady města Prostě-
jova pro informační technologie  (IT)
byl přizván RNDr. Josef Drdla, výkonný
ředitel Sdružení CEPAC  Morava. Ten
přítomné členy komise i pracovníky
městského úřadu  seznámil s možnostmi
dotačních titulů ze Strukturálních fondů
Evropské unie v oblasti informačních
technologií, a to nejen v současnosti, ale
i v letech 2007 - 2015. Finanční pro-
středky jsou  nejvíce dostupné v operač-
ním programu „Lidské zdroje“. Z toho
vyplývá, že EU se v budoucích letech za-
měří především na podporu  vzdělávání,
zvyšování kvalifikací, inovativní tech-
nologie a nové  metody výuky. 

Sdružení CEPAC Morava má při zís-

kávání dotačních titulů více než  deva-
desátiprocentní úspěšnost, přičemž se
zaměřuje právě na  projekty IT. Kromě
bohatých zkušeností s e-learningovými
portály  (výuka přes počítač) spolupra-
cuje i se samosprávami na projektech
vzdělávání úředníků, ale i veřejnosti
v oblastech zákonů,  počítačové gramot-
nosti či prevence kriminality. Komise
rady města  pro informační technologie
se na svých dalších jednáních bude  za-
bývat možnostmi, které by přicházely
v úvahu právě pro  Prostějov. 

Dalším bodem programu byl projekt
Internet pro veřejnost. Rada  města na
návrh komise schválila podání žádosti 
o dotaci na  ministerstvo informatiky. Za-
čátkem příštího roku budeme vědět, zda
jsme byli úspěšní a zda bude mít město
Prostějov prostředky pro  poskytnutí in-
ternetového připojení široké veřejnosti. 

Komise pro informační technologie
jednala o možnosti dotace 

na bezplatný internet


