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V lokalitě Koupelek vyroste 
nové odpočinkové centrum

Rada města Prostějova předložila Za-
stupitelstvu města Prostějova na jeho za-
sedání dne 24. února koncepční řešení no-
vého odpočinkového areálu. Ten byl měl
vyrůst zhruba do tří let na ploše více než
sedmi hektarů v lokalitě Koupelek.
O bližší informace jsme požádali místo-
starostu Vlastimila Uchytila:

„V Prostějově chybí areál pro trávení vol-
ného času rodin s dětmi. Naším původním
záměrem bylo postavit zde aquapark k celo-
ročnímu využívání za zhruba sto padesát mi-
lionů korun. Ustoupili jsem od něj poté, co
jsme se seznámili s investičním záměrem
olomoucké radnice na výstavbu velkého
centra s celoročně využívaný aquaparkem za
250 až 300 milionů korun. Ten by měl po
schválení záměru olomouckými zastupiteli
vyrůst pravděpodobně u dálnice směrem na
Prostějov. Postavit dvě podobná zařízení
v krátké vzdálenosti od sebe by bylo ekono-
micky nerentabilní. Proto jsme zvolili vari-
antu sezónního aquaparku s bohatým spor-
tovně-relaxačním zázemím.

Náklady na celou investiční akci, včetně
výkupů pozemků, jsou odhadovány na sto
milionů korun. Zastupitelstvo na svém zase-
dání dne 24. února schválilo výkup techno-
logického zařízení od DTJ Prostějov a po-
zemků potřebných pro výstavbu. Součástí
areálu by měl být venkovní bazén s brouz-

dališti pro děti, klouzačkami a tobogány.
Počítáme také s rozsáhlým sociálním záze-
mím, rychlým občerstvením, s kavárnou
a cukrárnou. Pro sportovně založené ná-
vštěvníky budou k dispozici tenisové kurty,
hřiště na plážový volejbal a minigolf. Vý-
hledově zvažujeme i vybudování víceúčelo-
vého zařízení pro bowling a squash. V nepo-

slední řadě zde vyroste atletický stadion se
čtyřsetmetrovým oválem a fotbalovým hřiš-
těm. Chybět nebude ani velké parkoviště
a komerční budova.

Provoz stávajícího bazénu bude již v le-
tošním roce zabezpečovat město. Současně
zahájíme přípravu projekčních prací, aby-
chom hned po skončení sezóny mohli zahá-
jit demontáž bazénu, výkopové práce a vý-
stavbu nového koupaliště tak, aby mohlo
sloužit již od konce jara příštího roku. Bazén
bude vybaven tepelnými čerpadly, která
nám umožní zahájit sezónu daleko dříve, než
tomu bylo doposud. Technologii tepelných
čerpadel využívají například ve Frenštátě
pod Radhoštěm, kde je v průměru o čtyři
stupně nižší teplota než v Prostějově. Přesto
zde loni otevřeli venkovní bazén již 8. květ-
na.

Naším záměrem je, aby v Prostějově vy-
rostl areál, který by široké veřejnosti umož-
nil nejen celodenní relaxaci, ale i aktivní trá-
vení volného času.“ -kdl-

Místostarosta Vlastimil Uchytil:

“Naším záměrem je, aby v Prostějově vyrost

areál, který by jednotlivcům i rodinám s dět-

mi umožnil celodenní aktivní trávení volného

času.“

Před radou a zastupitelstvem
města stojí v letošním roce 

nejedno důležité rozhodnutí
Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

Před Radou a Zastupitelstvem města
Prostějova stojí v tomto roce nejedno dů-
ležité rozhodnutí. Mezi ona důležitá roz-
hodování bude patřit i hledání odpovědi na
otázku, jak dále s Technickými službami.
Velmi zjednodušeně řečeno, budeme řešit
problém, zda ponechat Technické služby
v současné podobě s velkou investicí
z městského rozpočtu (některé údaje ho-
voří o potřebě 100 a více milionů korun)
nebo změnit majetkový podíl, který má na-
še město v této společnosti. Dosud je to
100 procent a ať již se rozhodneme jakko-
liv, v každém případě si budeme chtít po-
nechat dostatečně velký vliv na tyto služ-
by. Existují pro to nejméně tři důvody.
Jedním z nich je skutečnost, že kvalita
těchto služeb ovlivňuje život města, dru-
hým je výše nákladů, které nese město,
a třetím, neméně důležitým důvodem, jsou

náklady, které nesou samotní občané měs-
ta Prostějova.

Další problémy, které postupně řešíme,
snad není nutné připomínat. Stačí se na-
příklad podívat na schválený rozpočet
města v oblasti stavebních investic a vidí-
me, jak náročným rokem bude rok 2004.
Věřím, že si dokážeme poradit s výší

oněch stavebních investic ve schválené
podobě kolem 180 milionů korun, i když
nás některé okolnosti nutí, a ještě budou
nutit, rozhodovat o navýšení této částky.

Problémem totiž je, že v řadě věcí ne
rozhodujeme jen na úrovni města. Ukáže
li se například možnost získání dalších in
vestičních prostředků z jiných něž měst
ských zdrojů na potřebné stavby v našem
městě, je naší povinností přijmout taková
rozhodnutí v oblasti financování, která
jsou pro příslušné dotační tituly potřebná
V minulém roce jsme nevyčerpali všechny
schválené finanční prostředky v této ob
lasti, a tak při hodnocení hospodaření roku
2003 budeme jednat i o dalším užití těch
to peněz.

Mimochodem, vše nasvědčuje tomu, že
jsme nehospodařili špatně, a tak jednou
z věcí, o kterých budou městští zastupite
lé jednat, může být i návrh na postupné na
plňování například nově zřízeného Fondu
strategických investic. A ještě jednu po

známku - i kdybychom se v oblasti již zmi
ňovaných stavebních investic dostali do
rekordní výše kolem 200 milionů korun
(a tato skutečnost by znamenala obrovské
zatížení pro všechny, kteří tyto záležitost
zajišťují), nemělo by to znamenat, že za
jištění všech akcí nebude věnována po
třebná pozornost.

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Stačí se podívat například na schválený

rozpočet města v oblasti stavebních investic

a vidíme, jak náročným rokem bude rok 2004.“

Ptáte se na: řešení stížností, podnětů
a připomínek občanů k dopravě

O stručnou od-
pověď na tuto
otázku jsme požá-
dali místostarostu
Bc. Aloise Mačá-
ka, který je mimo
jiné odpovědný za
odbor dopravy:

Palčivá proble-
matika dopravy
a složité řešení do-
pravní situace ve

městě je jednou z našich priorit v tomto vo-
lebním období, která je obsažena i v „Pro-
gramovém prohlášení Rady města Prostějo-
va“.

Už tato skutečnost jednoznačně vypovídá
o tom, že máme zájem v rámci možností ře-
šit veškeré problémy související s dopravou,
včetně bezpečnosti účastníků silničního pro-
vozu. Jak odboru dopravy městského úřadu,
tak i mně osobně je adresováno mnoho při-
pomínek nebo podnětů, které se týkají do-

pravní problematiky a městské hromadné
dopravy, především na rozšíření linek MHD
a zřízení nových autobusových zastávek
Všemi podněty, ať již písemnými nebo tele
fonickými, se zabýváme a snažíme se je po
stupně řešit. Velmi nám však komplikuje si
tuaci, když občané neuvedou svoji úplnou
adresu, případně jsou jejich podpisy nečitel
né, protože někdy je nezbytné doplnit dalš
informace. Některé podněty jsou navíc nes
rozumitelné. Zhruba polovina dopisů je ano
nymních. Někteří pisatelé nás po čase sam
kontaktují a vytýkají nám, že jsme se s nim
nespojili a nejednali. Rád bych proto využi
i této příležitosti a požádal občany, aby uvá
děli úplnou adresu a kontaktní telefon pro
další jednání. Minulý rok se nám podařilo re
alizovat asi třetinu zaslaných podnětů. Ně
které ale objektivně řešit nelze, například
zpožďování vlaků. Uděláme však maximum
pro to, aby stížností, připomínek a podnětů
bylo ke spokojenosti občanů vyřešeno co
nejvíce.

Výzva komise na podporu a rozvoj 
podnikání prostějovským podnikatelům

Komise na podporu a rozvoj podnikání při
Radě města Prostějova je poradním orgánem
rady. Mimo jiné má napomoci vzájemné ko-
munikaci mezi orgány města a podnikatel-
skou veřejností. Bez vzájemné spolupráce ne-
mohou členové komise postihnout všechny
aspekty podnikání v Prostějově. Proto se ob-
racíme na podnikatele s výzvou, aby členům
komise předávali své podněty a návrhy na ře-
šení, popřípadě zlepšení konkrétních problé-
mů, a informovali je o tom, jaká problemati-
ka je trápí.

Své náměty můžete telefonovat - 582 340
543, faxovat - 582 349 592 nebo mailovat na

adresu: ps_smetana@volny.cz, tajemnice ko
mise: Petra Vysloužilová, telefon: 582 329
126, e-mail: petra.vyslouzilova@mestopv.cz
Na základě vašich podnětů bude komise vy
hlašovat na stránkách Radničních listů jedno
téma, na které bude chtít znát váš názor.

Téma na měsíc březen: zajištění bezpeč
nosti provozoven ve městě - vytipování ne
bezpečných lokalit a možnosti spolupráce
mezi městskou policií a bezpečnostním
agenturami.

Pavel Smetana
předseda komise

na podporu podnikán

Způsob uzavírání
ohrožených prostorů
na území vojenského

újezdu Březina
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru Kancelář starosty

Na výcvikových zařízených umístěných
na území vojenského újezdu Březina bude
i nadále probíhat intenzivní výcvik vojen-
ských profesionálů Armády České republi-
ky. Vzhledem k omezeným personálním
možnostem (reforma AČR a ukončení výko-
nu vojenské základní služby v roce 2004)
nebudou na všech stanovištích, která uzaví-
rají prostory ohrožené činností cvičících 
vojsk, zřizovány ochranné hlídky. Některá
stanoviště budou proto zajištěna pouze
uzamčenou závorou a výstražnými tabulemi
s nápisem „PRŮJEZD a PRŮCHOD ZA-
KÁZÁN! POZOR STŘELBA!“. Těmito vý-
stražnými tabulemi budou označeny i další
možné vstupy do ohrožených prostor (lesní,
polní a jiné možné cesty). U takto označe-
ných stanovišť nemusí být přítomna ochran-
ná směna (strážný).

V zájmu zajištění bezpečnosti budou pro-
bíhat na území vojenského úřadu pravidelné
kontroly osob a vozidel, které se zde budou
pohybovat, zaměřené zejména na to, zda ne-
dochází k porušování § 37 odst. 1 písmena c)
zákona č. 222/99 Sb. o zajišťování obrany
ČR a § 43 odst. 1 písmena e) zákona č.
200/90 Sb.


