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Prodej pozemků v průmyslové zóně společnosti MUBEA

Jarní úklid v Prostějově

Na aktuální téma

Upozornění

Zajímavá akce

Zveme vás

O stručnou odpověď na tuto otázku
jsem požádali  místostarostu města Pro-
stějova Bc. Aloise Mačáka.

Zastupitelstvo měs-
ta Prostějova dne 
9. 11. 2004 jednomy-
slně  schválilo prodej
pozemků v průmyslo-
vé zóně o výměře 13
hektarů  německé spo-
lečnosti Mubea IT 
Spring Wire za úče-
lem výstavby  závodu
na výrobu automobi-

lových součástek. Firma Mubea s. r. o.  za-
platí městu za tyto pozemky zhruba 31 mili-
onů korun.Se  zástupci společnosti jsem
o tomto významném investičním záměru  za-
čal jednat v únoru minulého roku a poté ná-
sledovala týmová  práce s kolegou Mgr.
Vlastimilem Uchytilem a některými  zaměst-
nanci městského úřadu. Jsem moc rád, že
mohu konstatovat,  že veškerá jednání se
zástupci společnosti Mubea byla korektní
a seriózní.

Výstavba nového závodu má být zaháje-
na již v tomto roce a výroba v roce 2006.
Stavba bude probíhat v několika etapách.
Firma Mubea působí v Prostějově již od ro-
ku 1998 a má sídlo v areálu bývalého stát-
ního podniku Železárny Prostějov. Společ-
nost vyrábí zejména pružiny a stabilizátory
pro automobilový průmysl a v současnosti
zaměstnává 270 pracovníků. Společnost
dosud proinvestovala v Prostějově přes 600
milionů korun. Společnost Mubea má pří-

kladnou firemní kulturu a uzavřenou kolek-
tivní smlouvu s odborovou organizací.
V Prostějově firma dlouhodobě podporuje
různé společenské projekty, kulturu a sport.

Zvláště v dnešní ekonomicky složité do-
bě považuji realizaci tohoto významného
investičního záměru za velmi přínosnou
pro celé Prostějovsko, především z hledis-

ka řešení nezaměstnanosti a zvýšení kupní
síly obyvatelstva. Je totiž reálný předpo-
klad, že v konečné fázi společnost Mubea
vytvoří až 500 nových pracovních míst.

Příslušná kupní smlouva byla slavnostně
podepsána statutárními zástupci obou sub-
jektů dne 11. 2. 2005 v prostorách prostě-
jovské radnice.
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RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru kanceláře starosty 

Dne 9. února 2005 se uskutečnilo set-
kání členů vedení  města Prostějova s ob-
čany místní části Vrahovice. Občané na
něm  informovali o svých požadavcích
a problémech a seznámili se s případný-
mi možnostmi jejich řešení nebo odstra-
nění. Na setkání  jim mimo jiné bylo vše-
mi přítomnými členy Rady města Prostě-
jova  přislíbeno neprodlené zlepšení
špatného stavu autobusové  zastávky Ha-
načka. 

Zápis z toho setkání je k dispozici na
vývěsce ve  Vrahovicích. Odpovědi na
otázky, které nebyly podány přímo na
místě, budou zodpovězeny nejpozději do
9. března a zveřejněny  na vývěsce, v dub-
nových Radničních listech a na webových
stránkách města . 

Na základě požadavků občanů Vraho-
vic bude současně  zpracovaná podrobná
informace o postupu při zřízení kanalizač-
ní  přípojky z jednotlivých obytných do-
mů do splaškové a dešťové  kanalizace.
Předpokládané dokončení této rozsáhlé
investiční  akce je v roce 2007. 

S velkým zájmem se setkal také záměr
Rady města  Prostějova na zřízení osad-
ních výborů v jednotlivých částech  měs-
ta. Následně Zastupitelstvo města Prostě-
jova na svém  zasedání dne 15. února 2005
deklarovalo svoji vůli zřídit  osadní výbo-
ry v částech města Čechovice, Čechůvky,
Domamyslice.  Krasice, Vrahovice a Že-
šov a pověřilo starostu města ing. Jana
Tesaře přípravou jejich zřízení. Občané
budou informováni nejen  o postupu při
zřizování osadních výborů, ale i o počtu
členů v jednotlivých částech města a pod-
mínkách, které ze zákona  členové osad-
ních výborů musejí splňovat. 

Setkání členů 

vedení města 

s občany Vrahovic

Setkání občanů 
se zástupci města

Vážení spoluobčané, dovolujeme si
vás pozvat na setkání se zástupci města
v těchto termínech:

➣ středa 9. 3. 2005 v 17.00 hodin 
- Žešov 
(hasičská zbrojnice)

➣ středa 23. 3. 2005 v 17.00 hodin 
- sídl. Hloučela 
(ZŠ v Melantrichově ulici)

➣ středa 6. 4. 2004 v 17.00 hodin 
- Čechovice, Krasice, Domamyslice
(sokolovna)

➣ středa 20. 4. 2005 v 17.00 hodin 
- sídl. Tylova, Studentská ulice 
(Reálné gymnázium a základní škola 
ve Studentské ulici)

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
tisková mluvčí

V sobotu 26. února se uskuteční již 3. roč-
ník vycházky  biokoridorem Hloučela. Sraz
účastníků je v 9 hodin u  Pivovarského ryb-
níčku ve Vrahovicích, odkud se vydají pro-
ti  proudu říčky Hloučely až k Abrahámko-
vi, kde si budou moci opéct  špekáčky na
krytém ohništi. 

Vycházku povede předseda základní or-
ganizace Hloučela Českého  svazu ochrán-
ců přírody Karel Pokorský. Celou akci stej-
ně jako  v předchozích letech zorganizoval
Český svaz ochránců přírody -  Regionální
sdružení Iris a základní organizace Hlouče-
la - pod  záštitou Zdravého města Prostějov
a v rámci „30 dnů pro  neziskový sektor“. 

(kdl)

Procházka 

biokoridorem Hloučela 

Důležité sdělení

Dne 10. února proběhlo v budově Zá-
kladní školy Sídliště  Svobody opakované
projednání projektu regenerace Sídliště
Svobody. Jeho součástí byla prezentace pře-
pracovaného projektu,  z něhož byl na zá-
kladě připomínek občanů odstraněn napří-
klad  objekt patrových garáží původně navr-
žený na betonové ploše  uprostřed sídliště či
18 garáží, které měly vyrůst podél  Anglic-
ké ulice severně od bloku č. 17. Projektanti
do projektu  naopak na základě podnětů
obyvatel doplnili mimo jiné čtyři  podélná
stání v Jungmannově ulici u přechodu pro
chodce před  základní školou (po dvou
v každém směru), obousměrnou  cyklostez-
ku v ulici, z níž se vstupuje do budovy ma-
teřské školy  a jeslí a která navazuje na Čes-
kou ulici a stávající  cyklostezku v Kolářo-
vých sadech, další parkovací stání apod.

„Cílem regenerace jednotlivých sídlišť je
zlepšit  podmínky života jeho obyvatel,“
uvedl místostarosta Mgr.  Vlastimil Uchytil.
„Proto nebudeme dělat žádné úpravy, se  kte-
rými by nesouhlasila většina obyvatel a bu-
deme se snažit  zohlednit co nejvíce jejich
podnětných návrhů a připomínek,“  dodal. 

Občané se k projektu regenerace Sídliště
Svobody mohli  vyjadřovat do 20. února.
S konečnou verzí projektu vás podrobně  se-
známíme v příštím vydání Radničních listů. 

(kdl) 

Opakované projednání 

projektu regenerace 

Sídliště Svobody

Centrum informací pro obãanskou spo-

leãnost ve spolupráci s Prostûjovskou

koalicí neziskov˘ch organizací 

PRKNO vás zvou na 

prezentaci ãinnosti a nabídku sluÏeb
nevládních neziskov˘ch  organizací, 

která se uskuteãní 3. bfiezna v 15 hodin 

v pfiedná‰kovém sále  

Národního domu v Prostûjovû.

Program:
✓ kulturní vystoupení souborÛ 

a zástupcÛ neziskov˘ch organizací

✓ prezentace jednotliv˘ch neziskov˘ch

organizací

✓ pfiátelské posezení s obãerstvením.

Setkání se koná v rámci kampanû 

„30 dnÛ pro neziskov˘ sektor“  pod zá-

‰titou Zdravého mûsta Prostûjova a mí-

stostarostky mûsta  BoÏeny Sekaninové. 

Pozvánka

Smlouvu o prodeji více než 13 hektarů plochy na výstavbu nového závodu na
výrobu automobilových součástek podepsali majitel firmy Mubea Thomas Muhr
a starosta města ing. Jan Tesař. 

29. 3. - ulice Česká - Máchova, Riegerova, Kosířská - Na  Vyhlídce 
30. 3. - Bezručovo náměstí, sídliště Hloučela - ulice A.  Slavíčka, sídliště Hloučela - ulice Špály 
31. 3. - sídliště Hloučela - ulice C. Boudy, sídliště Hloučela -  ulice Zrzavého, ulice Kpt. O. Jaroše
1. 4. - Fanderlíkova ulice - U FTL, Sídliště Svobody - u staré  benziny, Sídliště Svobody - na okruhu
4. 4. - Šmeralova ulice - proti teplárně, Šmeralova ulice - dál  k rybníku, ulice B. Němcové
5. 4. - ulice Waitova - Dr. Horáka, Mozartova, Dobrovského -  Tylova 
6. 4. - ulice Dobrovského (parkoviště za obchodem), Libušinka,  Jezdecká - Puškinova
7. 4. - ulice Šárka - Spitznerova, Dolní -  parkoviště u věžáků, Husovo náměstí - u bývalé základní školy
8. 4. - ulice Trávnická - střed, Švabinského, Svatoplukova -  střed
11. 4. - náměstí Spojenců, Arbesovo náměstí, sídliště E. Beneše -  za obchodem
12. 4. - sídliště E. Beneše - ulice Květná a Sportovní,  Rejskova ulice, náměstí T. G. Masaryka (OD Prior)
13. 4. - Žižkovo náměstí, Husserleho náměstí, ulice Vodní -  Mlýnská
14. 4. - ulice Nerudova - domov důchodců. Fanderlíkova - MŠ,  Pod Kosířem - Palečkova 
15. 4. - ulice Havlíčkova (u č. 43), Volfova - Příční, Za  velodromem (naproti č. 8)
18. 4. - Držovice - Svadůvky - Tichá ulice, Joštovo náměstí,  Vrahovice - ulice M. Alše - P. Jilemnického
19. 4. - Žešov - hospoda, Žešov - u obchodu, Žešov - hřiště
20. 4. - Domamyslice - u samoobsluhy, Domamyslice - ulice 5.  května, Domamyslice - u kapličky
21. 4. - Čechovice - u pošty, Čechovice - Luční ulice,  Čechovice - u kapličky 
22. 4. - Krasice - Západní ulice, Krasice - ulice Moravská (za  obchodem), Krasice - ulice Na Brachlavě
25. 4. - Držovice - ulice Jaroslava Haška, Držovice - pod  školou, Držovice - ulice Fibichova (u kotelny)
26. 4. - Vrahovice - Trpinky, Vrahovice - ulice K. Světlé,  Vrahovice - ulice Jano Köhlera
27. 4. - Vrahovice - u sídliště Svornosti, Vrahovice - Čechůvky  točna, Vrahovice - ulice J. Suka
28. 4. - Čechovická ulice (u ZD), Vícovská uklice, Drozdovice (u  trafiky)

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat v Technických službách Prostějov, s. r. o., na telefonním čísle  582 302 753 u
pana Dvořáka, a na odboru komunálních služeb  Městského úřadu v Prostějově u paní Kovaříkové na telefonním  čísle 582 329 559 (v úřed-
ní dny v pondělí a ve středu do 17  hodin). 

Jarní úklid bude v Prostějově zahájen po
Velikonocích 29.  března. Počínaje tímto
dnem budou po Prostějově rozmísťovány
velkoobjemové vany v termínech podle níže
uvedeného seznamu.  Kontejnery - vany bu-

dou na místě vždy od 15 hodin do naplnění,
nejdéle však do 17 hodin. Jsou určeny pou-
ze pro domovní a  zahradní odpad a jejich
naplňování bude proto kontrolovat  pověře-
ný pracovník Technických služeb Prostějov,

s. r. o., Do  těchto van není možné odkládat
nebezpečný odpad (barvy, ředidla,  akumu-
látorové baterie, pneumatiky), průmyslový
nebo  živnostenský odpad a větší množství
inertního odpadu (rumisko,  hlína).

Změny v organizaci Lékařské služby první pomoci od 1. dubna 

Změny v organizaci LSPP od 1. dubna

Pohotovostní služba
- Ve všední dny bude tuto službu zajišťovat pouze jeden

praktický lékař, a to jen v ordinaci pohotovosti. O sobo-
tách, nedělích a svátcích k němu přibude druhý lékař, kte-
rý bude ošetřovat pacienty doma.

Provozní doba pohotovostní ordinace:
✓ všední dny: od 17 do 24 hodin
✓ soboty, neděle, svátky: od 8 do 24 hodin

Výjezdy lékaře v sanitce LSPP za pacienty:
✓ ve všední dny budou zrušeny
✓ soboty, neděle, svátky: od 8 do 22 hodin

Dětská pohotovost - rozsah služeb se nezmění.

Zubní pohotovost - rozsah služeb se nezmění.

Pohotovostní lékárny - změny
✓ Pohotovostní lékárna U Černého orla byla zrušena.
✓ Ve všední dny, o sobotách, nedělích a o některých svát-

cích jsou do 20 hodin otevřeny lékárny v supermarketech
Kaufland, Big Billa a v hypermarketu Tesco.

✓ Pacientům ošetřeným v ordinaci pohotovosti vydá lékař
recept nebo lék k jednorázovému použití.

✓ V akutních případech mohou pacienti získat léky v po-
hotovostní lékárně v Olomouci - v Aksamitově ulici v ob-
jektu Záchranné služby Olomouckého kraje. (kdl)

Jak v Prostějově doposud funguje LSPP

Pohotovostní služba
- Službu zajišťují vždy dva praktičtí lékaři. Jeden jezdí 

v sanitce Lékařské služby první pomoci na předem ob-
jednané návštěvy pacientů, druhý slouží v ordinaci po-
hotovosti ve Wolkerově ulici č. 8

Provozní doba pohotovostní ordinace:
✓ všední dny: od 17 do 7 hodin
✓ soboty, neděle, svátky: od 8 hodin do 7 hodin následu-

jícího dne

Výjezdy lékaře v sanitce LSPP za pacienty:
✓ všední dny: od 17 do 22 hodin
✓ soboty, neděle, svátky: od 8 do 22 hodin

Dětská pohotovost ve Wolkerově ulici č. 8
✓ Sobota, neděle, svátky: od 8 do 20 hodin

Zubní pohotovost ve Wolkerově ulici č. 8:
✓ Sobota, neděle, svátky: od 8 do 13 hodin


