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Regenerace sídliště Hloučela 
- II. etapa

Rada města Prostějova po projednání
schválila podání žádosti o dotaci z Pro-
gramu regenerace panelových sídlišť na
akci „Regenerace panelového sídliště
Hloučela - II. etapa“.

Regenerace sídliště 
Brněnská - Tylova

Rada města Prostějova po projednání
schválila podání žádosti o dotaci z Pro-
gramu regenerace panelových sídlišť na
akci „Regenerace panelového sídliště Br-
něnská - Tylova - I. etapa“.

Demolice Jezdeckých kasáren

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s podáním žádosti o dotaci na

akci „Jezdecká kasárna - demolice“.

Městský informační kanál

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí projekt městského in-
formačního kanálu.

Současně uložila Mgr. Vlastimilu
Uchytilovi, místostarostovi města, do-
pracovat tento projekt a předložit píse-
mný materiál na další schůzi rady.

Návrh postupu zřízení 
osadních výborů

Rada města Prostějova po projednání
uložila místostarostovi Miroslavu Pišťá-
kovi, místostarostovi Mgr. Vlastimilu
Uchytilovi, tajemníkovi MěÚ ing. Lubo-
míru Balášovi a vedoucí odboru právní-
ho a personálního JUDr. Květě Olašáko-
vé připravit na zasedání Zastupitelstva
města Prostějova dne 15. 2. 2005 návrh
zřízení osadních výborů v částech města
Čechovice, Čechůvky, Domamyslice,
Krasice, Vrahovice a Žešov.

Pronájem nebytových prostor
v Národním domě za režijní ceny

Rada města Prostějova po projednání
schválila, že Městské divadlo v Prostějo-
vě, příspěvková organizace, se sídlem Vo-
jáčkovo nám. 1, na základě zvážení svých
ekonomických možností poskytne jedno-
rázové i opakované krátkodobé užívání
nebytových prostor v objektu Národního
domu za režijní ceny těmto třetím osobám:

1. Kulturnímu klubu DUHA po dobu
rekonstrukce budovy ve Školní ulici 4,

2. ženskému pěveckému sboru Vlasti-
mila při jednorázové celodenní akci
„FESTIVAL ŽENSKÉ SRDCE“ dne 
4. 6. 2005, a to jako spolupořadateli ak-
ce.

Osvobození od místního 
poplatku za užívání veřejného 

prostranství

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s tím, aby správce poplatku -

finanční odbor Městského úřadu v Pro-
stějově - ve věcech zpoplatnění místního
poplatku za užívání veřejného prostran-
ství postupoval podle stávající obecně
závazné vyhlášky č. 12/2003 o místním
poplatku za užívání veřejného prostran-
ství, v platném znění, a vyměřil plateb-
ním výměrem místní poplatek všem
právnickým a fyzickým osobám, kteří
mají stavbu nebo zařízení sloužící pro
poskytování prodeje všeho druhu dočas-
ně umístěnou na pozemcích veřejného
prostranství bez ohledu na vlastnictví
k těmto pozemkům.

Aktualizace Strategického plánu
rozvoje města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

a) pořízení Strategického plánu rozvo-
je města Prostějova,

b) rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 62 o 940
tisíc korun na aktualizaci strategického
plánu a současně se o stejnou částku sni-
žuje rozpočet výdajů v této kapitole na
studie, záměry, plány a dokumentace pro
územní řízení.

Novelizace Řádu 
veřejnosprávní kontroly

Rada města Prostějova po projednání
schválila předložené navrhované znění
novely Řádu veřejnosprávní kontroly.

Doplnění stojanů v centru města

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50
o 200 tisíc korun na doplnění stojanů
v centru města a současně se o stejnou
částku snižuje rezerva pro rozpočtová
opatření Rady města Prostějova.

Oplocení hřiště u bývalé 
ZŠ na Husově náměstí

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 50 tisíc korun na oplocení
hřiště u bývalé základní školy na Husově
náměstí a současně se o stejnou částku
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření
Rady města Prostějova.

Demolice v Kralické ulici

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 1 700 tisíc korun na průmy-
slovou zónu, sektor G, a současně se
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova.

Průmyslová zóna - sektor G

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60

(výstavba) o 250 tisíc korun na průmy-
slovou zónu - sektor G a současně se
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova.

Komunikace Šárka

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 50 tisíc korun na komunika-
ci Šárka a současně se o stejnou částku
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření
Rady města Prostějova.

Dále uložila ing. Antonínu Zajíčkovi,
vedoucímu odboru výstavby, připravit na
příští schůzi rady podrobnou informaci
o technickém řešení.

Aktualizace energetické 
koncepce

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

a) pořízení aktualizace energetické
koncepce,

b) rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 62 (kon-
cepce a rozvoj) o 300 tisíc korun na aktu-
alizaci energetické koncepce a současně
se o stejnou částku snižuje rozpočet vý-
dajů na studie, záměry, plány a dokumen-
tace pro územní řízení v této kapitole.

Městské oddechové 
a sportovní centrum

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62
(koncepce a rozvoj) o 92 123 korun na
Městské oddechové a sportovní centrum
Prostějov a současně se o stejnou částku
snižuje rozpočet výdajů v této kapitole
na studie, záměry, plány a dokumentace
pro územní řízení.

Údržba zeleně a doplnění 
dětských hřišť

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90
(komunální služby) o 2 990 000 korun na
údržbu zeleně a doplnění dětských hřišť
a současně se o stejnou částku snižuje re-
zerva pro rozpočtová opatření Rady měs-
ta Prostějova.

Celoplošná oprava komunikací

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90
(komunální služby) o 4 990 000 korun na
celoplošnou opravu komunikací a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezerva
pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova.

Pronájm nebytových prostor
v Zrzavého ulici na sběrnu

oprav obuvi a kožené galanterie

Rada města Prostějova po projednání

schválila pronájem nebytových prostor
o celkové rozloze 26,71m2 v ulici J. Zr-
zavého 3975 v Prostějově Jaromíru Baro-
novi, bytem Jednov, za účelem provozo-
vání sběrny oprav obuvi a kožené galan-
terie, za roční nájemné ve výši 6 000 Kč
s inflační doložkou.

Záměr pronájmu nebytových
prostor ve Svatoplukově 

ulici č. 3

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu nebytových
prostor o celkové rozloze 72,87m2 ve
Svatoplukově ulici č. 1642/3 v Prostějo-
vě přímému zájemci Jitce Hrubé, bytem
Prostějov, za těchto podmínek:

✓ zachování dosavadní činnosti, tj.
provozování kadeřnictví,

✓ za nabídnuté roční nájemné s inflač-
ní doložkou,

✓ zaplacení poplatku za přijetí žádosti
ve výši 500 Kč v pokladně Domovní sprá-
vy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v ulici Dukelská brána 1

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu nebytových
prostor o celkové rozloze 34,45m2

v ulici Dukelská brána č. 210/1 v Pro-
stějově přímému zájemci Daně Zvonko-
vé,bytem Prostějov, za těchto podmí-
nek:

zachování dosavadní činnosti, tj. pro-
vozování kadeřnictví,

za nabídnuté roční nájemné s inflační
doložkou,

zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve
výši 500 Kč v pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v Dolní ulici

Rada města Prostějova po projednání
revokovala své usnesení č. 5388 ze dne
11. 1. 2005, kterým schválila pronájem
nebytových prostor o celkové rozloze
167,66m2 v Dolní ulici č. 3660/6 v Pro-
stějově.

Současně vyhlásila záměr pronájmu
nebytových prostor o celkové rozloze
167,66m2 v Dolní ulici č. 3660/6 v Pro-
stějově za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné
s inflační doložkou,

- s vyloučením provozování výherních
hracích přístrojů, prodeje erotického
zboží apod.,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti
ve výši 500 Kč v pokladně Domovní sprá-
vy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v Čechovické ulici 

na kadeřnictví

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu nebytových
prostor umístěných v I. nadzemním po-
dlaží objektu č.p. 134 na pozemku st. p.
č. 133 v k. ú. Čechovice u Prostějova
(Čechovická 70) o celkové výměře 24,02
m2 Aleně Citové, bytem Prostějov, za
účelem provozování kadeřnictví za těch-
to podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědí
lhůtou,

- nájemné je stanoveno ve výši 13 440
Kč ročně a bude placeno předem ve čtvrt-
letních splátkách,

- nájemné bude každoročně upraveno
inflačním koeficientem.

Pronájem objektu na Husově 
náměstí č. 67 ochráncům 

přírody za symbolické 
nájemné jednu korunu

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem objektu bydlení na
Husově nám. 67 v Prostějově, č. p. 2299,
na pozemku p. č. 4157 v k. ú. Prostějov,
a pozemku p. č. 4157 - zast. plocha, ob-
jekt bydlení o výměře 626 m2 v k.ú. Pro-
stějov, Českému svazu ochránců přírody
- Regionálnímu sdružení Iris, se sídlem
Husovo nám. 67, za účelem provozování
střediska ČSOP na dobu určitou 25 let za
symbolické nájemné 1 korunu ročně.

Informace o jednání pracovní
skupiny pro řešení problematiky

prostějovské kopané

Rada města Prostějova po projednání
uložila ing. Miroslavu Greplovi, vedou-
címu odboru správy majetku města, za-
dat vypracování znaleckých posudků ne-
movitosti na Pernštýnském nám. 4 a ne-
movitostí v majetku SK LeRK dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí.

Rada města Prostějova na své 66. schůzi dne 1. 2. 2005 mimo jiné projednala:

Mgr. Vlastimil Uchytil,
místostarosta města

Město Prostějov zahájilo regeneraci sídliště
Brněnská - Tylova již v letech 2003 - 2004 tzv.
nultou etapou - rekonstrukcí atletického oválu
a dalších školních hřišť a rekonstrukcí školní bu-
dovy (zateplení budovy školy včetně střechy
a výměny oken). Současně byl nově upraven
obytný vnitroblok „B“ mezi ulicemi Tylova
a Libušinka. Během dvou let město v této části
Prostějova proinvestovalo zhruba 28,8 milionů
Kč.

V letošním roce město připravuje podání žá-
dosti o dotaci ze státního rozpočtu na dětské
hřiště a okrskový parčík a realizaci další etapy
regenerace sídliště Brněnská - Tylova v celkové
výši zhruba 3,4 mil. Kč. Na řadu přijde zpraco-
vání projektové dokumentace pro stavební po-
volení a vlastní realizace dětského hřiště a okr-
skového parku školy, dále zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavební povolení na
rekonstrukci vnitrobloku „A“ mezi ulicemi Li-
bušinka a Brněnská, rekonstrukce předprostoru
Reá lného gymnázia azákladní školy města Pro-
stějova, včetně parkování, a parkování v ulici
Libušinka.

Další realizace jednotlivých etap je plánová-
na postupně až do roku 2008 a přijde na několik
desítek miliónů korun. Město předpokládá, že
se na realizaci regenerace sídliště bude částečně
podílet například i soukromý investor, a to vý-
stavbou hromadných dvoupodlažních garáží.

Ing. arch. Radana Geryková,
odbor koncepce a rozvoje

Město Prostějov v závěru roku 2004 zada-

lo vypracování „Projektu regenerace sídliště
Brněnská - Tylova“. Projekt vypracovala
ing. Kateřina Tuzarová, Ateliér KOSA, Zlín,
která je autorkou v současné době již z části
realizovaného projektu regenerace sídliště
Hloučela, parčíku u nové nemocnice či chy-
stané rekonstrukce Kolářových sadů.

Zpracování projektu regenerace sídliště
Brněnská - Tylova předcházelo vyhodnocení
anketních lístků, které občané obdrželi do
svých schránek na počátku listopadu. Vy-
hodnocení ankety ukázalo, že se obyvatelé
sídliště opravdu zodpovědně nad problémy
zamysleli a většinou se na nedostatcích a pro-
blémech shodli. Podněty a připomínky obča-
nů byly zapracovány do projektu regenerace,
který byl těsně před svým dokončením pro-
jednán s obyvateli sídliště. Veřejné projedná-
ní, které se uskutečnilo dne 9.prosince 2004
v Reálném gymnáziu a základní škole města
Prostějova, bylo věcné a konstruktivní.

PoÏadavky obãanÛ 
zapracované do projektu

I přes nevelkou účast obyvatel z něj vy-
plynuly konkrétní požadavky a připomínky,
které byly opět zapracovány do projektu. Do
projektu byl zapracován například požada-

vek občanů na zrušení navrženého komerč-
ního objektu určeného k dostavbě v ulici Li-
bušinka, požadavek na ponechání místa pro
tříděný odpad v ulici Libušinka, požadavek
na zpřístupnění navrženého místa pro kon-
tejnery v ulici Tylova, požadavek na zkapa-
citnění parkovacích míst u školy (popř. tě-
locvičny - vzhledem k využívání tělocvičny
pro veřejnost), požadavek na vybudování
přechodu přes ulici Brněnská ze sídliště Mo-
zartova - Brněnská (hlavní pěší tah dětí smě-
rem ke škole) apod.

Z důvodu nesouhlasu Dopravního inspek-
torátu Policie ČR se bohužel nepodařilo vy-

hovět požadavku na zprůjezdnění ulice Li-
bušinka směrem do ulice Brněnské (vjezd,
popřípadě jen výjezd) z důvodu nedostateč-
né vzdálenosti ke křižovatce s ulicí Wolke-
rova.

Základní cíle 
zpracovatele projektu

Základní myšlenkou zpracovatele projek-
tu regenerace sídliště Brněnská - Tylova by-
lo upřednostnění chodců a cyklistů před do-
pravou, v maximálně možné míře zkapacit-
nění parkovacích stání, částečné zrušení
nefunkčních sušáků na prádlo a klepačů na
koberce, výrazné doplnění mobiliáře a radi-
kální řešení ploch dětských hřišť a sporto-
višť. Důležitým úkolem bylo zajištění bez-
pečnosti dětí na hřištích pro nejmenší a řeše-
ní problémů s volně pobíhajícími psy.

Zámûr regenerace sídli‰tû

✓ Zklidnění automobilového provozu,
zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí,
vzhledem k jejich vysoké kumulaci - RG
a ZŠ, MŠ, speciální škola, chráněná dílna.

✓ Snížení deficitu parkovacích míst a ga-
ráží (návrh výhledového řešení).

✓ Dořešení pohybu místních cyklistů.
✓ Doplnění pěších tras chodníků.
✓ Změna struktury dětských hřišť a vyba-

vení.
✓ Vytvoření příležitostí ke krátkodobému

odpočinku pro dospělé, doplnění mobiliáře -
laviček, odpadkových košů, košů na psí ex-

krementy, patníků, stojanů na kola, oploce-
ní, informační tabule apod.

✓ Rekonstrukce stávající zeleně, navrže-
ní aleje kolem nově vedených tras, vyřešení
předzahrádek, vytvoření výrazných izolač-
ních pásů zeleně po obvodu komunikací
a parkovišť.

✓ Dořešení rozmístění kontejnerů, zpev-
nění míst pro jejich osazení, popřípadě řeše-
ní jejich uzamykání.

✓ Zrušení sušáků a klepačů, zjednoduše-
ní údržby travnatých ploch.

✓ Vyčlenění prostoru pro volný pohyb
psů.

✓ Vytvoření programu pro nově plánova-
ný okrskový park před Reálným gymnáziem
a základní školou města Prostějova.

Projektant navrhl námûstíãko 
i dvoupodlaÏní garáÏe

Existující funkce sídliště zpracovatel
dále doplnil o následující program:

✓ Vytvoření náměstíčka v bezprostřední
blízkosti nákupního centra.

✓ Zvýraznění vstupních prostor do sídliš-
tě včetně osazení informační tabule, zvýraz-
nění popisných čísel u vstupů a názvy ulic.

✓ Dostavba dvoupodlažních garáží.
✓ Víceúčelová plocha pro míčové hry

(popř. skateboard) v místě kumulace mláde-
že - u Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova.

✓ Umožnění sestupů z lodžií a možnosti
vytvoření individuálních obytných předza-
hrádek apod.

Regenerace sídliště Brněnská - Tylova
V letošním roce přijde na řadu výstavba dětského hřiště a okrskového parku

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil:

„Do projektu regenerace sídliště Brněnská

- Tylova byla zapracována  celá řada 

konkrétních požadavků  a připomínek 

občanů. Jeho realizace  přijde město 

na několik desítek milionů korun.“

Schválení pronájmu městské 
tržnice v ulicích Kostelní 

a Úprkova

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem Městské tržnice v uli-
cích Kostelní a Úprkova v Prostějově, tj.
objektu občanské vybavenosti bez č. p.
na pozemku p. č. 11/1 a pozemku p. č.
11/1 v k. ú. Prostějov včetně movitého
inventáře, za účelem organizování ob-
chodních aktivit, včetně provozu veřej-
ných WC za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena

s účinností od 1. 3. 2005 na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- nájemné bude každoročně upraveno
inflačním koeficientem.

Pro uzavření nájemní smlouvy sta-
novila následující pořadí zájemců:

1. Domovní správa Prostějov, s. r. o.,
se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7,
za nabídnuté roční nájemné 810 000 Kč
splatné čtvrtletně předem,

2. Vladimír Hýsek, bytem Plumlov, za
nabídnuté roční nájemné 800 000 Kč
splatné ročně předem,

3. Marta Kaňová, bytem Plumlov, za
nabídnuté roční nájemné 800 000 Kč
splatné ročně předem.

Rada města Prostějova na své 67. schůzi
dne 8. 2. 2005 mimo jiné projednala:


