
Bezpečnostní stojany jsou opravdu bez-
pečné. Tomuto tvrzení  nahrává i skutečnost,
že od roku 2001, kdy byly v Prostějově  po-
prvé instalovány, z nich do dnešního dne ne-
bylo odcizeno  jediné kolo. Tento údaj se sa-
mozřejmě týká pouze těch kol,  která byla ke
stojanům připevněna bezpečnostním zám-
kem. 

„V současné době jsou bezpečnostní sto-
jany umístěny na 68  místech na celém úze-
mí města,“ uvedla vedoucí skupiny preven-
ce  městské policie Jana Adámková s tím, že
stojany jsou umístěny  zejména u základních
škol, úřadů, pošt, nádraží, nemocnice a na
dalších místech, která navštěvuje větší počet
lidí. „Ti je  snadno poznají podle zelené bar-
vy, kterou je natřená převážná  většina
z nich, a ocelové podkovy, kterou se uzamy-
ká kostra  jízdního kola,“ upřesnila Adám-
ková. 

Aby cyklisté mohli kolo do bezpečnostní-
ho stojanu řádně  uzamknout, potřebují tzv.
půlfabku. Ta přijde na zhruba 75  korun a dá
se opatřit v informační službě městského
úřadu v přístavbě radnice, v informačním
středisku městské policie v suterénu budo-
vy v Havlíčkově ulici nebo v obchodech,
v nichž se  prodávají zámky. „Při preventiv-
ních akcích jsme rozdali  přibližně 200 zám-
ků. Dalších více než 500 si lidé zakoupili
v obou informačních střediscích. Přesto stá-
le narážíme na jízdní  kola připevněná k bez-
pečnostním stojanům lankovým zámkem,“
upozornila Adámková s tím, že tento způsob
zajištění kola před  zloději rozhodně neu-
chrání. 

V současné době je v Prostějově k dispo-
zici téměř 800  bezpečnostních stání. Na zá-
kladě podnětů občanů bylo v nedávné  době
několik nových stání umístěno k hlavnímu
vlakovému nádraží,  respektive na konec
Svatoplukovy ulice. Město plánuje jejich
rozmístění i v takzvaných židovských ulič-
kách a ve  Školní ulici, ovšem až po rekon-
strukci jednotlivých lokalit.  První tři roky
bylo umísťování bezpečnostních stojanů fi-

nančně  podporováno státem. Od roku 2004
veškeré náklady, které se  celkově vyšplhaly
na 800 tisíc, hradí město. (kdl)
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V Prostějově přibude šestadvacet 
jednosměrných ulic 

Severní obslužná komunikace je 
od poloviny září v provozu 

Doprava v Prostějově dozná v nejbližší
době  podstatných změn. Celkem šestadva-
cet dosud  obousměrných prostějovských
ulic nacházejících se  na celém území města
s výjimkou centra a přilehlých lokalit bude
zjednosměrněno. Původní  seznam ulic na-
vržených na základě studie pořízené  v loň-
ském roce odborem koncepce a rozvoje ke
zjednosměrnění však doznal podstatných
změn. V konečné verzi zhruba dvacítka již
nefiguruje. To,  že těmito ulicemi budou au-
ta nadále projíždět v obou směrech, si pro-
sadili sami obyvatelé města. 

Na změnu dopravního režimu zavedením
jednosměrného  provozu bylo původně na-
vrženo necelých pět desítek  ulic. Prostějov-
ská radnice v závěru loňského roku  zveřej-
nila jejich seznam a vyzvala obyvatele měs-
ta,  aby se k němu vyjádřili. „Dopravní
komise  doporučila, aby do první etapy změ-
ny dopravního  režimu byly zařazeny pouze
ty komunikace, proti  jejichž zjednosměrně-
ní lidé neprotestovali,“  uvedl předseda do-

pravní komise a radní ing.  Zdeněk Peichl.
„Zjednosměrněním chceme řidičům  zajistit
hladký průjezd ulicemi a více místa na  par-
kování,“ dodal ing. Peichl, který v budoucnu
nevylučuje ani zjednosměrnění vnitřního
okruhu.  „Tomuto rozhodnutí však bude
předcházet důkladná  analýza dopravní situ-
ace ve městě,“ zdůraznil s tím, že radní
schválili koncem srpna finance na  dopravní
průzkum, neboť výsledky posledního  šetře-
ní z roku 1997 již neodpovídají skutečnosti. 

Řada ulic byla zjednosměrněna na zákla-
dě podnětů  samotných Prostějovanů. „Ob-
drželi jsme návrhy na  zjednosměrnění více
než desítky ulic,“ uvedl ing.  Jaroslav Tůma
z odboru koncepce a rozvoje. „Po  jejich po-
souzení jsme dodatečně doporučili změnu
dopravního režimu například v lokalitě na-
proti  koupaliště v Krasické ulici,“ dodal
s tím, že v konečném seznamu se tak ocitly
ulice J. Kučery, J.  Uhra, J. Kaštyla, Javoříč-
ská, V. Škracha,  Vícovská a Tyršova. 

Dopravní značení ulic stanoví v nejbliž-

ších dnech  odbor dopravy ve spolupráci
s Policií České  republiky. K faktickému
zjednosměrnění dojde  teprve po osazení
ulic značkami. Y. Kadlecová 

Řadě řidičů, kteří míří například ze sídliš-
tě  Hloučela či Západ na Kosteleckou ulici,
k místnímu  nádraží či na výpadovku na Olo-
mouc, se uleví,  neboť se vyhnou kolonám
vozů a čekání na  světelných křižovatkách na
Plumlovské ulici. V polovině září byl totiž
slavnostně otevřen  poslední úsek severní
obslužné komunikace. Silnice,  která navá-
zala na stávající úsek vedoucí kolem  zimní-
ho stadionu, tak spojí provizorní rondel u ne-
mocnice s okružní křižovatkou, která do
konce  roku vyroste u parkoviště v blízkosti
víceúčelové  sportovní haly. 

Poslední úsek severní obslužné komuni-
kace je 800  metrů dlouhý, včetně zimní
technologické přestávky  se stavěl zhruba tři
čtvrtě roku a město přišel na  více než dva-
cet milionů korun. Jeho součástí je i cyklo-
stezka a protihlukové stěny s prosklenou
horní částí, umístěné ve vzdálenosti  přibliž-
ně pětadvacet metrů od obytných domů.
„Protihlukové stěny by měly minimalizovat
případný  hluk ze silnice,“ uvedl místosta-
rosta Miroslav  Pišťák s tím, že vedení měs-
ta toto opatření po  čase znovu vyhodnotí.
„Přihlížet přitom budeme i k názorům oby-
vatel, jichž se stěna bezprostředně  dotýká,“
ujistil místostarosta Pišťák. 

Protihlukové stěny oddělují od silnice
i dva a půl  metru širokou cyklostezku z ba-
revného  asfaltobetonu, která vede souběžně

s celým úsekem  severní obslužné komuni-
kace. Silnici, kterou  protínají bezbariérové
přechody, lemují v celé  její délce sloupy ve-
řejného osvětlení. 

Nově otevřená komunikace bude v provo-
zu i po dobu  výstavby okružní křižovatky na
Kostelecké ulici,  protože po ní povedou ně-
které objízdné trasy. Y. Kadlecová 

Zhruba do konce letošního roku bude kompletně  uzavřena křižovatka v Kostelecké uli-
ci u  železničního přejezdu. Důvodem je výstavba okružní  křižovatky, včetně parkoviště
u zimního stadionu a  přilehlého úseku severní obslužné komunikace,  která město přijde
na přibližně dvanáct milionů  korun. Podle vedoucího odboru výstavby ing.  Antonína Za-
jíčka bude křižovatka kompletně  uzavřena proto, aby její budování proběhlo v co  mož-
ná nejkratším termínu.  (kdl), foto: Y. Kadlecová

Automobily nad 3,5 tuny 
odbočí ze silnice II/366 na křižovatce za Romží  vpravo na silnici směr Mostkovice. Na

další  křižovatce odbočí vlevo směr Domamyslice, kde se  po přejetí mostu přes Hlouče-
lu napojí na silnici  II/150 (Plumlovská), po níž budou pokračovat do  centra města. 

Automobily do 3,5 tuny 
budou odkláněny až v Prostějově. Za mostem přes  Hloučelu odbočí vpravo na ulici Za

Velodromem.  Dále budou pokračovat Hacarovou ulicí a následně  objízdná trasa využi-
je novou severní obslužnou  komunikaci. Po ní řidiči dojedou na křižovatku s ulicí J. La-
dy před nemocnicí, kde je již  vybudována provizorní okružní křižovatka. Po  jejím pro-
jetí se napojí na stávající okružní  křižovatku v Plumlovské ulici. 

Autobusy 
budou odkláněny až v Prostějově v ulici Za  Velodromem. Po projetí ulicemi Hacaro-

va, Krapkova  a Fanderlíkova odbočí vlevo na Kosteleckou ulici,  kde na stávající okruž-
ní křižovatce naváží na  původní trasu. Zastávky v Kostelecké ulici budou  zrušeny bez
náhrady. 

Všechny trasy jsou obousměrné. V souvislosti s  uzavírkou dojde v dotčených ulicích
i k úpravám  režimu stání vozidel. 

Zastávky autobusů v Kostelecké 
ulici budou dočasně zrušeny 

Od 19. září do konce letošního roku bude vzhledem k výstavbě  kruhové křižovatky ne-
daleko víceúčelové sportovní haly uzavřena  Kostelecká ulice. Kvůli tomu doznají urči-
tých změn i některé  trasy městské hromadné dopravy a příměstské dopravy:

* linka MHD 3 autobusové nádraží - sídliště E. Beneše -  Držovice - bez náhrady je
zrušena zastávka v Kostelecké ulici

* linka MHD 15 Domamyslice - Plumlovská, sídliště - sídliště  E. Beneše - Držovice
- rovněž bez náhrady je zrušena zastávka v Kostelecké ulici

* linka MHD 19 autobusové nádraží - Hadačova, Dům s pečovatelskou službou - Kra-
sice - bez náhrady je zrušena  zastávka v Kostelecké ulici

Ostatní zastávky na výše uvedených linkách jsou obsluhovány  beze změny. 

U linek příměstské dopravy, které jsou vedeny směrem z Prostějova od místního nád-
raží na Kostelec na Hané a měly v jízdním řádu zastávku Prostějov, Kostelecká ulice - je
tato  zastávka rovněž zrušena bez náhrady.

Řidiči projíždějící Prostějovem by měli na
světelných křižovatkách zbystřit pozornost
a začít  si hlídat nohu na plynu. Prostějovské
křižovatky  totiž začalo hlídat mobilní měři-
cí zařízení, které  umí monitorovat současně
jejich průjezd na  červenou i rychlost aut.
Městu je na tříměsíční  zkušební provoz za-
půjčila společnost Czech Radar.  Pokud se
zařízení osvědčí, město si je od firmy  pro-
najme. 

Místo, kde je zařízení instalované, prostě-
jovští  radní i pronajímatel tají. „Jisté je pou-
ze to, že  jde o jednu ze sedmi světelných kři-
žovatek na  vnitřním okruhu města,“ potvr-
dil ředitel  společnosti Czech Radar ing.
Milan Bednář. „Pokud  řidič projede křižo-
vatku na červenou nebo překročí  rychlost,
radar pořídí digitální záznam jeho  přestup-
ku. Ten má stejnou platnost jako policejní

měření,“ zdůraznil ing. Bednář s tím, že sou-
částí  protokolu je průkazná fotografie vozu
se  zvýrazněnou státní poznávací značkou
a obličejem  řidiče, na níž je uvedeno místo,
čas, rychlost i to, jak dlouho už svítila čer-
vená. 

Podle vedoucího odboru dopravy ing. Mi-
roslava  Nakládala přijde průjezd křižovatky
na červenou  řidiče na tři tisíce korun, ve
správním řízení  dokonce na čtyři. „Nejde
nám o to, abychom na  pokutách vybrali co
nejvíce peněz. Chceme  především zvýšit
bezpečnost chodců,“ ujistil  místostarosta
Mgr. Vlastimil Uchytil. „Pokud  tříměsíční
zkušební provoz přinese očekávané  výsled-
ky, město si podle něho pronajme ne jeden,
ale hned dva radary najednou. Ty budou po-
stupně  umísťovány na všechny frekventova-
né světelné  křižovatky ve městě. (kdl) 

Seznam prostějovských ulic, 
které budou zjednosměrněny 

- Balbínova
- Družstevní I, Družstevní II, 

Dvořákova 
- Francouzská 
- J. Kaštyla, J. Kučery, J. Uhra,

Javoříčská,  Ječmínkova 
- Kotkova, Krokova
- Marie Majerové, Moravská II, 

Mozartova II
- Norská 
- Pešinova, Puškinova
- Resslova 
- Slovenská, Spitznerova 
- Tovačovského, Tyršova
- V Polích, V. Škracha, Vícovská 

Křižovatka v Kostelecké ulici 
bude do konce roku uzavřena 

Objízdné trasy - popis pro směr 
jízdy od Kostelce na Hané

Poslední úsek severní obslužné komunikace byl  slavnostně otevřen v polovině
září. Foto: Yvona  Kadlecová. 

Také autobusoví dopravci na Prostějov-
sku museli kvůli rostoucím  cenám nafty
zvýšit jízdné. Vedl je k tomu extremní ná-
růst cen  pohonných hmot, který počátkem
roku, kdy s ohledem na  předpokládané ná-
klady stanovovali cenu jízdného, neočeká-
vali.  Cestující využívající prostějovskou
městskou hromadnou dopravu  (MHD) se
však drastického nárůstu cen jízdného obá-
vat nemusejí. 

Prostějovskou MHD zajišťuje společnost
FTL a dotuje ji město.  Převážná většina au-
tobusů MHD má pohon na zemní plyn, je-

hož  ceny se v říjnu také zvýší. „Vytvořili
jsme dostatečné finanční  rezervy, které
očekávané navýšení cen plynu pokryjí až
do konce  letošního roku,“ ujistil místosta-
rosta Bc. Alois Mačák, který  je mimo jiné
odpovědný za odbor dopravy. K navýšení
cen  jízdného v městské hromadné dopravě
by však podle něho v Prostějově nemuselo
dojít ani v příštím roce. „Do konce roku
projednají radní i následně zastupitelé mož-
nost zvýšení dotace  na městskou hromad-
nou dopravu,“ přislíbil místostarosta Bc.
Mačák. (kdl) 

I přes rostoucí ceny nafty se 
v Prostějově jízdné MHD nezvýší 

Informační radary ukazují 
pouze rychlost nad 50 km/hod. 

Řada řidičů, kteří v Prostějově projíždějí
kolem informačních  radarů, se domnívá, že
nefungují. K této úvaze je vede  skutečnost,
že při průjezdu vozidel se na displejích ra-
darů  nezobrazí v některých případech rych-
lost. „Radary jsou v naprostém pořádku,“
ujistil zástupce ředitele městské policie  Li-
bor Šebestík. „Pouze jsou nyní nastaveny
tak, aby ukazovaly  jen rychlost nad 50 ki-
lometrů v hodině,“ objasnil Šebestík s tím,
že řidiči jsou tak důrazněji informováni
o tom, že  překročili maximální povolenou

rychlost v obci a měli by sundat  nohu z ply-
nu. Všechny ostatní funkce měřičů pracují
podle Šebestíka naplno.  

Informační radary monitorují počty a rych-
lost vozů  projíždějících Prostějovem od břez-
na letošního roku. Na  překročení povolené
rychlosti upozorňují řidiče v Plumlovské,  Br-
něnské a Vrahovické ulici a v Drozdovicích.
Zatím nejvyšší  rychlost v ulicích města za-
znamenal informační radar v Plumlovské uli-
ci, kterou neznámý pirát prosvištěl  172kilo-
metrovou rychlostí. (kdl) 

Projeli jste křižovatku na červenou? Připravte si tři tisíce

Bezpečnostní stojany jsou opravdu bezpečné 
pouze s bezpečnostním zámkem 

Ilustrační foto: Yvona Kadlecová 

Strážníci ze skupiny prevence předvá-
děli správný způsob  uzamykání kol do
bezpečnostních stojanů i na Dnu bez
aut. Foto:  Yvona Kadlecová

Nesprávný způsob uzamčení kola do
bezpečnostního stojanu pomocí  lan-
kového zámku. Foto: archiv 

Správný způsob uzamčení kola do
bezpečnostního stojanu. Foto:  archiv 


