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V průmyslové zóně spustil provoz další investor
Společnost Micos je první prostějovskou fi rmou, která zde začala podnikat 

Město Prostějov spustilo na svých webo-
vých stránkách novou obrazovou naviga-
ci, která má občanům a klientům pomoci 
v lepší orientaci po úřadě. Pod odkazem 
Městský úřad se v horním rozbalovacím 
menu objeví ve třetím řádku „pododkaz“ 
Rozmístění pracovišť úřadu. Jeho rozklik-
nutím se uživateli nabídne možnost zjistit 
nejen náplň práce každého odboru a jeho 
elektronickou adresu, ale zejména auten-
tické grafi cké znázornění polohy daného 
pracoviště včetně fotografi í. Součástí této 
nové navigace  jsou i autentické fotografi e 
nejbližších zastávek městské hromadné 

dopravy a křižovatek ve městě vedoucích 
k danému pracovišti. Nechybí ani snímky 
nejbližších parkovišť a zejména bezbarié-
rová trasa k výtahu v budově na náměstí 
T. G. Masaryka.

„Podstatné je, že celá sada navigač-
ních fotografi í byla vytvořena pracovníky 
městského úřadu bez jakýchkoli dalších 
nákladů,“ uvedl vedoucí odboru sprá-
vy a zabezpečení Libor Vykopal, který 
zpracoval námět navigačního systému. 
„Samotnou grafi ckou podobu vytvořil 
Petr Šomek z odboru informačních tech-
nologií,“ doplnil Vykopal. (jg) 

Chystáte se na pracoviště 
městského úřadu?  

Jeho polohu vám znázorní nová obrazová 
navigace na webu města

Rozmístění pracovišť v rámci budovy se zobrazí po kliknutí na příslušnou 
fotografi i.  Zdroj: www.mestopv.cz

Z důvodu nutné údržby serveru, na kte-
rém jsou umístěny webové stránky měs-
ta Prostějova (www.mestopv.cz a www.
prostejov.eu), bude omezen jejich provoz 
od pátku 9. listopadu do neděle 11. lis-
topadu. 

Současně dojde ke změně IP adresy 

webu a DNS záznamu na nové nastavení. 
Následně proběhne synchronizace DNS 
záznamu u serverů po celém světě, které 
trvá přibližně jeden den a nedá se ovliv-
nit. 

Žádáme proto uživatele městských 
webových stránek o pochopení.

Ryze česká společnost MICOS, 
s. r. o. dokončila výstavbu Technolo-
gického centra ICT v průmyslové zóně 
města Prostějova. Jedná se o nejvýznam-
nější investici v sedmnáctileté historii 
společnosti. 

„Nové objekty poskytnou zázemí 
zejména pro vývojové, servisní a výrob-
ní činnosti. Společnost MICOS, s. r. o. 
je výrobcem komponentů pro telekomu-
nikační sítě a  je také aktivní v oblasti 
informačních a komunikačních techno-
logií. Rozvaděče pro metalické a optic-
ké sítě odebírají zákazníci nejen v České 
republice, ale i v dalších zemích Evrop-
ské unie a východní Evropy,“ uvedl jed-
natel společnosti Aleš Hilčer.

Výstavba Technologického centra ICT 
MICOS byla zahájena na počátku letoš-
ního roku. Centrum tvoří tři objekty. Nej-
větší výrobní hala je vybavena moderní-
mi technologiemi pro zpracování kovu a 
plastů, které tvoří hlavní části výrobků. Je 
zde umístěna i vývojová dílna a laboratoř 
elektoromagnetické kompatibility. 

Administrativní objekt je určen pro 
vývojové, konstrukční a IT pracovníky. 
Objekt spojující obě budovy je jídelna 
pro zaměstnance, která bude sloužit i 
jako školicí středisko.

Investice dosahuje 75 milionů korun. 
Další investice půjdou do vybavení 
laboratoří. Projekt bude podporován i 
CzechInvestem v rámci investičních 
pobídek.

Dojde i k přijetí nových zaměstnanců 
se vzděláním v oboru ICT. Počítá se také 
s prohloubením spolupráce s vysokými 
školami a universitami.

„Město Prostějov připravilo dobré 
podmínky ve formě  průmyslové zóny, 
kde výkupem pozemků, výstavbou 
inženýrských sítí a „naladěním území“ 
přilákalo celou řadu výrobních a logis-
tických fi rem z celé Evropy. Zde nutno 
dodat, že Micos spol. s r. o. je první pro-
stějovskou fi rmou, která spustila svůj 
provoz v této zóně,“ uzavřel místosta-
rosta města Vlastimil Uchytil.

Průmyslová zóna v číslech
Výkupy pozemků v průmyslové zóně

Od roku 1997 do roku 2005 byly vykoupeny pozemky od 27 vlastníků v celkové hod-
notě 83 427 442 Kč. 

Prodeje pozemků

1998 TORAY, a. s. 24,6711 ha - syntetické podšívkoviny

1999 BINDER 
MAGNETY, s. r. o.

0,0276 ha - ventilové elektromagnety

2003 HOPI, s. r. o.

ILE NOIRE, s. r. o.

6,5311 ha

1,9180 ha

-logistické centrum se zaměřením 
převážně na potravinářský průmysl
-skladovací, předvádění a školící 
areál tepelné techniky BUDERUS

2005 SPEDITION 
FEICO, s. r. o.
MUBEA IT SPRING 
WIRE, s. r. o.

Windmöller 
& Hölscher Czech, s.r.o.
MICOS, s.r.o.

1,9983 ha

13,6181 ha

2,9012 ha

1,4389 ha

-spediční areál

-výroba vstupního materiálu pro 
pružiny a stabilizátory pro automo-
bilový průmysl
- montáž strojů vyrábějících obalový 
materiál
- montáž a opravy telekomunikač-
ních zařízení, kancelářské a repro-
dukční techniky, výroba předmětů 
z plastických hmot

2006 Galvanické zinkování 
GALVA, s.r.o.
ALORA, s.r.o.

0,9468 ha

0,4276 ha

- galvanizérství

- výroba plastových dílů pro automo-
bilový a elektrotechnický průmysl

2007 DULWITCH 
TRADE, s.r.o.
Modřanská potrubní, 
a.s.

3,0472 ha

1,5700 ha

- strojírenská výroba

- výroba spojovacího potrubí pro 
energetiku.

PRODEJE V CEL-
KOVÉ HODNOTĚ

216 408 200 Kč

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil:

„Město do průmyslové zóny dobrou přípra-

vou přilákalo celou řadu výrobních a logistic-

kých fi rem z celé Evropy.

Omezení provozu městského webu

V týdnu od 26. do 
30. listopadu bude 
v kavárně prostě-
jovského Národního 
domu instalována 
příležitostní přepážka 
České pošty, kde 
budou moci zájem-
ci získat speciální 
razítko ke 100 letům 
dokončení stavby 

Národního domu. „Dále zde budou pro-
dávány poštovní známky s přítiskem, na 
němž je vyobrazeno logo 100 let Národ-
ního domu. K dostání budou i pohlednice 
Národního domu. 

Přepážka bude v uvedeném týdnu ote-
vřena denně od 10 do 18 hodin,“ uved-
la vedoucí kanceláře starosty Jaroslava 
Tatarkovičová s tím, že tento počin je sou-
částí programu oslav stého výročí prostě-
jovského Národního domu.  (jg)

Příležitostní přepážka České pošty 
v kavárně Národního domu

Pozvánka na fórum 
Zdravého města

Zveme občany na pravidelné každoroční projednání Plánu 
zdraví a kvality života - tzv. Fórum Zdravého města. 

Fórum se uskuteční za účasti zástupců vedení města v pondělí 
19. listopadu 2007 od 16.00 hodin v přednáškovém sále Národního domu. 

Součástí letošního programu je také drobná tombola. 


