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Na Splávek již pů-
jdeme po chodníku.
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Na nové jedno-
směrky si budeme
muset zvyknout ješ-
tě do konce roku. 
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Dětská hřiště, kte-
rá nevyhovují evrop-
ským normám,  měs-
to neuzavře, ale
upraví.
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Město podpořilo lí-
heň mladých boxerů.
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Kolik zaplatíte
v příštím roce za
psa?

strana 7

Ptáte se na:

O stručnou odpověď na tuto otázku
jsme požádali místostarostu Bc.  Aloise
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný za
odbor dopravy:

Rada města Prostějova projednala na
svém zasedání dne 8. listopadu  2005 infor-
mativní materiál o stavu přípravy zjedno-
směrnění  vnitřního městského okruhu.
Zjednosměrnění je jedním z řešení, jak  čelit
narůstajícímu počtu vozidel a z toho vyplý-
vajícímu  dopravnímu zatížení komunikací
tvořících vnitřní městský okruh.  Vnitřní
městský okruh je tvořen silnicí II. třídy 

č. II/150,  která je v majetku Olomouckého
kraje. I další komunikace, které  jsou do něj
zaústěny, jsou v převážné míře silnicemi II.
a III.  třídy v majetku Olomouckého kraje,
v menší míře místními  komunikacemi v ma-
jetku města Prostějova. Vnitřní městský
okruh je  v současné době zatížen zhruba 20
tisíci vozidly za 24 hodin a je  v dopravním
systému města nenahraditelný. Okruh je
obousměrný a provoz je zde řízen světelnou
signalizací. V době dopravních  špiček jsou
některé křižovatky na hranici propustnosti. 

Zdůrazním, že o realizaci této nejen inves-
tičně náročné akce není  rozhodnuto. Touto
složitou problematikou jsme se zabývali ta-
ké na  jednání vedení města a městské poli-

cie se zástupci vedení  Policie ČR - Prostě-
jov, které se uskutečnilo 9. listopadu 2005.
V této době se jedná o zahájení intenzivní
diskuze jak s odborníky,  tak samozřejmě
i s veřejností. Renomovaná firma nám při-
pravuje  kvalifikované podklady pro případ-
né rozhodnutí o realizaci.  Dopravní komise
rady města bude projednávat tuto kompliko-
vanou  záležitost na svém nejbližším zasedá-
ní. 

Nejen ze sociologického průzkumu ze zá-
ří tohoto roku vyplývá, že  nejpalčivějším
problémem našich občanů je v současnosti
složitá  dopravní situace ve městě. Seriózně

se touto důležitou oblastí  zabýváme, včetně
zkvalitnění městské hromadné dopravy. Do-
prava a bezpečnost občanů spolu bezesporu
souvisí. Proto jsou tyto  priority obsaženy
v „Programovém prohlášení rady města“.

Průběžně budeme o připravovaných změ-
nách v dopravě naše občany  včasně infor-
movat, včetně aktuálních informací o postu-
pu prací  na zjednosměrnění vnitřního měst-
ského okruhu.

Alternativou ke zjednosměrnění vnitřního
okruhu je odlehčení jeho  dopravní zátěže
budováním obslužných komunikací a ob-
chvatů města s následným omezením vjez-
du některých kategorií vozidel na vnitřní
okruh.

Město Prostějov rozšiřuje informační šká-
lu svých webových  stránek. Kulturní a spor-
tovní organizace nebo občanská sdružení
působící na území města Prostějova mají ny-
ní možnost získat  přístupová práva k někte-
rým částem městského webu. Jedná se 
o Kalendář akcí, kam si budou moci orga-
nizace samy vkládat akce  pořádané pro ve-
řejnost.

Vyzýváme proto organizace a sdružení,
které mají zájem o  přístupové heslo k inter-
netovým stránkám města Prostějova, aby
kontaktovaly pro detailní informace pracov-
níky oddělení AIS: ing. Stanislava Havlíčka,
telefon: 582 329 766, e-mail:  stanislav.hav-
licek@mestopv.cz nebo ing. Květoslava Ne-
jezchlebu, telefon: 582 329 765, e-mail:  kve-
toslav.nejezchleba@mestopv.cz. (jg) 

Dne 3. prosince se od 14 hodin uskuteční
v tělocvičně SVČ Spektrum  vánoční turnaj
ve stolním tenise. Přihlásit se můžete v klubu
Korela v SVČ Spektrum každý den školního

vyučování od 14 do 18  hodin. Uzávěrka při-
hlášek je 30. listopadu. Bližší informace  zís-
káte na telefonních číslech 582 345 503,
603 203 332. 

Kavárna Národního domu, která se svým
vzhledem  vrátila do časů architekta této se-
cesní perly Jana  Kotěry, opět ožívá čilým
kavárenským ruchem. Její  rekonstrukce,
která ji přiblížila původnímu stavu,  trvala
116 dnů a město přišla na více než čtyři  mi-
liony korun. K původnímu Kotěrovu návrhu

se  přiblížila díky replikám dobového nábyt-
ku, secesních  svítidel i dřevěného obložení
stěn, které dotváří  tapetový obklad. 

„Všechno začalo před čtyřmi lety, kdy ne-
stor  prostějovských architektů Blahoslav
Adamík objevil v pražském národním ar-
chivu část původní Kotěrovy  projektové
dokumentace. Tu se nám podařilo zachránit
doslova na poslední chvíli. O rok později to-
tiž  archiv zaplavila velká voda, která nená-
vratně  poškodila veškeré písemnosti,“ uve-
dl architekt Zdeněk  Beran z projekční kan-
celáře, která zpracovala projekt
rekonstrukce. Ta zahrnovala nejen nové
omítky, výměnu  podlahy a rozvodů elektři-
ny, ale i vybavení kavárny  novým mobiliá-
řem. „Starý, který byl poplatný vkusu  éry
socialismu, byl bezezbytku nahrazen stoly,
židlemi a boxy z mořené dubové dýhy
v kombinaci s koženým polstrováním.
Identické kopie středových  svítidel byly
zhotoveny podle dvou původních lustrů,  je-
jichž části jsme objevili na půdě. Inspiraci
pro  výrobu dalších interiérových prvků
jsme nacházeli na  různých místech Národ-
ního domu, včetně jeho zákoutí,  která ne-
jsou běžně přístupná,“ prozradil architekt
Beran. 

„Kavárenské prostory Národního domu
neodpovídaly ani  Kotěrovu rukopisu, ani
významu této stavby pro  Prostějov,“ objas-

nil místostarosta Miroslav Pišťák  pohnutky,
které vedly radnici k zahájení  rekonstrukce.
„Věřím, že se tento malý dárek města  Pro-
stějova jeho obyvatelům bude líbit a setká se
s příznivým ohlasem,“ vyjádřil přání sta-
rosta ing. Jan  Tesař. „Vycházím přitom ze
své vlastní zkušenosti,  neboť pamatuji ka-

várnu Národního domu ještě před  necitli-
vými úpravami provedenými za existence
podniku  Restaurace a jídelny i začátkem de-
vadesátých let.  Pamatuji ji tedy jako pří-
jemné místo pro schůzky  studentů i zamilo-
vaných i pro zastavení při sobotním  nebo
nedělním korzování. Z toho důvodu se do-

mnívám,  že moje generace má k Národní-
mu domu a jeho kavárně  zcela specifický
vztah, mnohdy spojený s prvními  láskami.
I proto se domnívám, že obnovená kavárna
Národního domu je zejména pro střední
a starší  generaci velmi příjemným dárkem.
Současně však věřím,  že si k ním najdou ce-
stu i ti mladší, neboť  rekonstrukce jí vtiskla
zcela ojedinělou atmosféru,“  dodal Jan Te-
sař. 

Restaurační prostory Národního domu
provozuje od  roku 1999 obecně prospěšná
společnost Národní dům,  jejímiž zakladate-
li jsou město Prostějov, Střední  odborné
učiliště obchodní a Švehlova střední odbor-
ná  škola. „Naším cílem je, aby se lidé v ka-
várně cítili  příjemně a rádi a co nejčastěji se
k nám vraceli,“  uvedl ředitel o. p. s. Národ-
ní dům Miroslav Švancara.  „K tomu chce-
me přispět kvalitními službami a širokou
nabídkou různých druhů kávy, čaje, horké
čokolády,  vína i zákusků za přijatelné ce-
ny,“ dodal Miroslav  Švancara, který všech-
ny obyvatele i návštěvníky  Prostějova po-
zval do kavárny na malé zastavení v před-
vánočním shonu. Y. Kadlecová

zjednosměrnění vnitřního 
městského okruhu

Město rozšiřuje své webové stránky 

Kalendář akcí pro veřejnost 

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Zrekonstruovaná kavárna Národního domu 
opět ožívá čilým kavárenským ruchem 

Starosta města ing. Jan Tesař: 

„Obnovená kavárna Národního domu je dárkem

města nejen  pro střední a starší generaci, která k ním

má  specifický vztah. Věřím, že si k ní najdou cestu

i mladší návštěvníci, neboť rekonstrukce jí vtiskla  zce-

la ojedinělou atmosféru.“

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

„Doprava a bezpečnost občanů spolu souvisí. 

Proto jsou tyto  priority obsaženy v „Programovém

prohlášení Rady města  Prostějova.“ 

Provoz ve zrekonstruované kavárně Národního domu byl  slavnostně zahájen
první listopadový den. Foto Yvona  Kadlecová Město Prostějov, zastoupené odborem koncepce a rozvoje Městského úřadu v Prostějově,

vypisuje projednání 

Cenové mapy stavebních pozemků města Prostějova č. 4, 
kterou zpracoval Znalecký a oceňovací ústav, s. r. o., Přemyslovka 3, Prostějov.
Projednání se uskuteční v pondělí 21. listopadu ve 14.00 hodin v obřadní síni 

Městského úřadu v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 14. 
Zpracovaná Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 je k nahlédnutí 

od 9. listopadu v přízemí přístavby radnice (chodba u informačního střediska). 

Připomínky je možné doručit nejpozději do výše uvedeného dne projednávání 
na odbor koncepce a rozvoje MěÚ Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12, Prostějov. 

Ing. Karin Kuklová,
vedoucí odboru koncepce a  rozvoje

Městského úřadu v Prostějově

Chcete zjistit ceny stavebních pozemků? 


