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Stavební investice města Prostějova - odbor výstavby 
Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru výstavby 

V souvislosti se stavebně investičními ak-
cemi města  letošního roku je možná na mís-
tě zmínit se o počátcích téměř  každé inves-
tiční akce a připomenout celou řádku těch,
které  byly v nedávné době realizovány.

Co předchází zahájení 
každé stavby 

Na začátku každé investiční akce je potře-
ba doplnit  například chybějící inženýrské sí-
tě, vybudovat novou komunikaci  či tolik po-
třebné byty, rekonstruovat základní nebo ma-
teřskou  školu či naše nejznámější
a nejhodnotnější objekty, jako  například Ná-
rodní dům, novou radnici a mnoho dalších
historicky  a architektonicky cenných objek-
tů. Potřeba realizace stavebně  investičních
akcí však směřuje i z oblasti sportu a zapo-
mínat  není možné ani na životní prostředí, ve
kterém žijeme. 

Před Zastupitelstvem města Prostějova se
tak každoročně  objevuje velmi obsáhlý sou-
bor stavebních investic, které je  třeba reali-
zovat, přičemž není vůbec jednoduché vy-
brat ty  nejdůležitější a nejpotřebnější. V té-

to souvislosti je třeba se  zmínit o tom, že už
několik let se daří učinit již v závěru  roku
rozhodnutí o tom, které akce budou v násle-
dujícím roce  realizovány. V tom okamžiku
je spuštěn poměrně rozsáhlý sled  nezbyt-
ných úkonů. Je třeba zpřesnit zadávací pod-
mínky,  zpracovat projektovou dokumenta-
ci, respektovat stanoviska  zúčastněných do-
tčených orgánů, dořešit případné

majetkoprávní  vztahy, získat územní roz-
hodnutí, stavební povolení a vybrat  zhotovi-
tele v souladu s platnou zákonnou úpravou.
Teprve po  uplynutí dalších zákonných lhůt
může dojít k předání staveniště  a k zahájení
vlastní stavby. Ta však mnohdy vyvolává
obavu  občanů, že svému okolí ublíží, a té-
měř vždy obtěžuje ruchem a omezuje své
nejbližší okolí. Proto je snahou všech, kteří
přípravu a realizaci staveb zajišťují, aby lhů-

ty výstavby byly  co nejkratší, samozřejmě
ne na úkor kvality díla. 

Úpravy křižovatek zajistily 
průjezd 15 tisíc vozidel denně 

Je pochopitelné, že ne všichni Prostějova-
né vědí o všech  stavebních investicích města

Prostějova a o tom, že je při jejich realizaci
velmi aktivní a úspěšné. Proto stojí za zmín-
ku, že v posledních asi deseti  letech velmi zá-
sadně postoupily práce při doplnění inženýr-
ských  sítí v Čechovicích a v Žešově, byly
připraveny projektové  dokumentace pro
kompletní doplnění sítí ve Vrahovicích -  Če-
chůvkách a v Držovicích, přičemž podstatná
část prací na  nejnákladnější etapě - kanaliza-
ci v Čechůvkách - je již hotova. 

Proběhla kompletní rekonstrukce mnoha
komunikací a další  se připravují. V této ob-
lasti se ale přes veškerou snahu a vynalože-
né prostředky jeví, že je třeba postupovat na-
dále velmi  intenzivně. Dále byly provedeny
úpravy křižovatek, včetně  signalizačních za-
řízení a přechodů na vnitřním okruhu tak, že
dnes je zajištěn průjezd více než 15 tisíc vo-
zidel denně. A co  je hlavní - bylo započato
s budováním vnějšího okruhu, který  podstat-
nou měrou napomůže k bezpečné a rychlé
dopravě především  obyvatel města. Postup-
ně se budují i nová parkoviště. V centru  měs-
ta je navíc navržen a vyprojektován parkova-
cí dům s kapacitou 280 stání. 

Investice v oblasti školství, 
sportu a životního prostředí 

Téměř všechny objekty škol v majetku
města byly podstatně  zrekonstruovány. Bylo
postaveno téměř 600 bytů. Mnohé bylo  uči-
něno i v oblasti životního prostředí a sportu,
o čemž svědčí  nově vybudované in-line hřiš-
tě, atletické ovály při ZŠ Sídliště  Svobody
a při Reálném gymnáziu a základní škole
města  Prostějova ve Studentské ulici, po-
stupná rekonstrukce  víceúčelové sportovní
haly - zimního stadionu a haly  Sportcentra,
několik kilometrů cyklistických stezek, nová

dětská hřiště a zahájená humanizace sídlišť.
Důležitou  informací v tomto výčtu je, že
na realizaci těchto investičních  akcí město
získalo za poslední roky přibližně 300 milio-
nů korun  státních dotací. 

Stavební akce, které byly 
nebo budou dokončeny letos 

V letošním roce byly rekonstruovány ná-
kladem zhruba 15  milionů korun západní stě-
na zimního stadionu a chlazení ledové  plo-
chy. Byl dokončen další úsek severní obsluž-
né komunikace  (vnějšího okruhu), který
přišel na téměř 25 milionů korun. Dále  byla
v nákladu přesahujícím 50 milionů korun
ukončena rozsáhlá  rekonstrukce správní bu-
dovy ve Školní ulici č. 4. Sem bude  soustře-
děno téměř sto zaměstnanců městského úřa-
du, jejichž  pracoviště jsou na různých mís-
tech Prostějova, což značně  ztěžuje jejich
dostupnost pro občany. Dokončuje se vý-
stavba  parkoviště na Sídlišti Svobody za dva
miliony korun a rekonstrukce kina Metro 70,
která přijde na téměř 12 milionů.  Do konce
roku by měla být hotová výstavba další
okružní  křižovatky na Kostelecké ulici, včet-
ně parkoviště a komunikace  v blízkosti více-
účelové sportovní haly, která bude stát zhru-
ba  13 milionů korun. 

Místostarosta Miroslav Pišťák, 
pod kterého mimo jiné spadá i odbor výstavby:

„V letošním roce budou realizovány stavební ak-
ce za přibližně  300 milionů korun. Rozsahem i po-
dílem financí z celého  rozpočtu města se jedná 
o největší objem stavebních investic za  posledních
několik volebních období.“

Součástí letošní rozsáhlé rekonstrukce kina Metro 70, která  přišla na téměř 12 milionů korun, byla i výměna nepohodlných  sedaček za nové, které divákům poskytnou veškerý komfort.  Foto archiv odboru výstavby

V současné době se dokončuje výstavba nového parkoviště na Sídlišti  Svobody za dva miliony ko-
run. Foto archiv odboru výstavby 

Nákladem zhruba 15 milionů korun město letos rekonstruovalo  západní stěnu zimního stadionu a chlazení ledové plochy.  Součástí investice byla i výměna mantinelů, které jsou opatřeny  tvrzenými ochran-
nými skly, nové střídací a trestné lavice a vybavení  pro časoměřice. Rekonstrukce zimního stadionu přišla město od  doby, kdy je převzalo do svého majetku, na více než 30 milionů  korun. Foto archiv výstavby

Mezi akce, které budou dokončeny ještě v letošním roce, patří i  další okružní křižovatka na Kostelecké ulici a parkoviště a  související úsek severní obslužné komunikace u víceúčelové  sportovní haly -
zimního stadionu. Foto archiv  odboru výstavby 

Nedávno dokončený další úsek severní obslužné komunikace přišel  na téměř 25 milionů ko-
run. Foto archiv odboru výstavby 


