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V první polovině dubna budou zahájeny 
stavební úpravy Wolkerovy ulice 

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru rozvoje a investic MěÚ 

V první polovině dubna budou zahájeny 
stavební práce k úpravě stávajících při-
lehlých parkovacích a rozptylových ploch 
ulice Wolkerova. Cílem rekonstrukce je 
mimo jiné úprava prostoru budoucího par-
kovacího domu. Ten by měl v předmětné 
lokalitě zajistit parkování pro zhruba 260 
automobilů, a tím poskytnout alternativu 
pro parkování v blízkosti židovských uli-
ček. 

V loňském roce byla provedena rekon-
strukce kanalizace, v tom letošním pro-
běhne rekonstrukce vodovodu, veřejného 
osvětlení, plynovodu a telefonních kabelů. 
Vše bude ukončeno rekonstrukcí povrchu 
chodníků a přiléhajícího parkoviště. 

Rekonstrukcí zpevněných ploch dojde 
ke snížení prašnosti a k vyrovnání nerov-
nosti dlážděných ploch. Na rekonstrukci 
komunikace budou použity pouze rozebí-
ratelné materiály, to je betonová a zámková 
dlažba. 

Předmětná komunikace bude v místě 
stavby uzavřena a doprava bude odvedena 
po okolních komunikacích. Stavbu bude 
realizovat fi rma INSTA Prostějov s. r. o. 
Předpokládaný termín dokončení rekon-
strukce je plánován na měsíc červen.

Vysvětlivky:  
           Oblast rekonstrukce

Změny v MHD ve Vrahovicích

Na aktuální téma

Rada města Prostějova vyhlásila 20. 
března 2007 záměr pronájmu městských 
bytů na opravu vlastním nákladem nájem-
ce. O bližší informace jsme požádali mí-
stostarostu Bc. Aloise Mačáka, který je 
předsedou dozorčí rady Domovní správy 
Prostějov. 

Podmínky pro přidělení těchto bytů 
stanoví „Pravidla pro hospodaření s měst-
skými byty“. Jde o dalších pět městských 
bytů, které vyžadují větší opravy, případ-
ně na bytu ještě vázne dluh po předcho-
zím nájemci. O tuto formu pronájmu je ze 
strany občanů zájem – na jeden takovýto 
byt se nám hlásí více zájemců, podle toho, 
v jakém technickém stavu byt je nebo 
v jaké leží lokalitě. Jde o další možnost ze 
strany města, jak občanům za přijatelných 
podmínek nabídnout bydlení. 

Samotná realizace probíhá tak, že 
Domovní správa vytipuje městské byty 
vhodné k pronájmu, vyčíslí předpokládané 
náklady a případný dluh, který na bytě váz-
ne po předchozím nájemníkovi. Následně 
je seznam předložen bytové komisi a ta jej 
postoupí ke schválení Radě města Prostě-

jova. Usnesení rady je vyvěšeno na úřední 
desce i s termíny fyzické prohlídky bytů. 

Po absolvování prohlídky podají zájem-
ci žádost o pronájem a poté jsou sestaveny 
pořadníky na jednotlivé byty. Uchazečem 
o pronájem může být občan města Pros-
tějova, který splní podmínky vyplývající 
z výše citovaných pravidel. 

Bližší informace o technickém stavu 
bytů vám sdělí zaměstnanci Domovní 
správy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 7, 
telefon 582 301 733. 

Pronájem městských bytů 
na opravu vlastním nákladem

Seznam městských bytů na opravu 
vlastním nákladem nájemce 

dům   velikost  plocha bytu kategorie 
Palackého č. 2  3 + 1  128,98 m2 I.
J. Zrzavého č. 3975 0 + 1  31,51 m2  I.
M. Pujmanové 10 1 + 0  29,84 m2  I.
Okružní č. 129  1 + 1  32,45 m2  I.
Šárka č. 9  1 + 1  29,80 m2  I.

Místostarosta Bc. Alois Mačák:

„Pronájem bytů na opravu vlastním nákla-

dem nájemce představuje další možnost ze 

strany města, jak občanům za přijatelných 

podmínek nabídnout bydlení.“

Ivan Čech,
vedoucí kina Metro 70

   
Že by byl Prostějov i dnes místem toli-

ka kin?  Ne, skutečně tomu tak není. Tři 
poslední názvy kin jsou jen  obchodními 
názvy projektů, které souvisí s provozem 
kina Metro 70 a kinokavárny Duha. Oč 
vlastně jde? Budu postupovat chronolo-
gicky.

 Od roku 1994 hraje náš Bijásek, který 
každých čtrnáct dní přináší dětem za vel-
mi přijatelné vstupné dětské fi lmy všech 
žánrů i různého stáří. Víte třeba, že děti 
narozené v roce 2000  letos docela poba-
vila česká fi lmová komedie Naše bláznivá 
rodina z roku 1968?

 Bio Senior je jen o rok mladší a začína-
lo nejprve v kině Metro 70, aby bylo poz-
ději přesunuto do komornějších prostor 
kinokavárny Duha. Bio Senior uvádí fi l-
my, které potěší každého, fi lmy, které tak-
říkajíc pohladí po duši. O tom, že je o ně 

zájem, svědčí mimo jiné i to, že například 
minulý i předminulý termín byl ve zna-
mení přistavování židlí, neboť kapacita 
sálu byla vyčerpána.  A které fi lmy v  Biu 
Senior naposled tak zaujaly? Britský Vějíř 
lady Windermeerové a český fi lm Kráska 
v nesnázích. Opět je nutné poznamenat, 
že i tyto fi lmy pohladí nejen vaši duši, ale 
i peněženku.

 Bio Koruna je naproti tomu benja-
mínkem, kinem, kterému sotva oschnul 
vývěsní štít. Své  brány otevíralo teprve 
v lednu letošního roku. Kino Metro 70 
mu propůjčuje své prostory každé pondělí 

v 17.30 hodin. V jeho rámci uvádíme běž-
né premiérové fi lmy za neběžně snížené 
vstupné. Ne sice za korunu, jak by název 
napovídal, ale za polovinu běžného vstup-
ného.

 Co se týče návštěvnosti, pohybujeme 
se mezi jednosálovými kiny na 2. místě na 
Moravě -  před námi je  jen Velké kino ve 
Zlíně a někdy šumperské kino Oko.  Loni 
jsme v kině Metro 70 uvedli 847 předsta-
vení, které zhlédlo 62 111 diváků.     

Kino METRO 70 prošlo v letech 2004 
až 2005 rozsáhlou rekonstrukcí, která byla 
rozdělena na dvě etapy. V roce 2004 byla 
opravena statika a vyměněna elektroinsta-
lace, o rok později přišla na řadu oprava 
interiéru, výměna sedaček, vybudování 
výtahu pro tělesně postižené, rekonstruk-
ce sociálního zázemí apod. Na tuto etapu 
přispělo milionem formou dotace také 
Ministerstvo kultury České republiky, 
Státní fond České republiky pro podporu 
a rozvoj české kinematografi e.

Kino Metro 70, kinokavárna Duha, Bijásek, Bio Senior, Bio Koruna

Od pondělí 19. března došlo ke změnám 
provozu linek městské hromadné dopra-
vy obsluhujících území Prostějov - Vra-
hovice. Z důvodu rekonstrukce ulice Čs. 
armádního sboru byly některé zastávky 
přesunuty a některé zrušeny.

V rámci uzavírky byla pro oba směry 
přesunuta zastávka Vrahovice - Hanačka 
na ulici Vrahovickou k mostu přes Romži. 
Zastávka Vrahovice - Trpínky byla přesu-

nuta pouze ve směru do Prostějova, a to 
přes silnici na ulici Prešovskou. Zastávka 
Vrahovice - kino byla zrušena bez náhra-
dy.

Dopravní omezení potrvá podle aktu-
álního harmonogramu do konce měsíce 
června 2007. Změny jsou vyznačeny na 
zastávkách MHD. Městská hromadná 
doprava bude jako objízdnou trasu využí-
vat ulice M. Alše a Prešovskou. (jg)

v souvislosti s rekonstrukcí 
ulice Čs. armádního sboru 

Počínaje 2. dubnem bude možné nechat 
ověřit podpis a kopie listin nejen na oddě-
lení matriky a na informační službě MěÚ 
v Prostějově, ale také na biometrickém 
pracovišti. To obstarává agendu cestov-
ních dokladů - pasů a nachází se v příze-

mí budovy radnice, nám. T. G. Masaryka 
12 - 14, dveře číslo 5. Ověřování podpisů 
a listin zde bude probíhat denně, a to:

pondělí a středa  8 - 17 hodin,
úterý a čtvrtek    8 - 16 hodin,
pátek                   8 – 14 hodin.  

Biometrické pracoviště bude i ověřovat

Upozorňujeme občany, že harmo-
nogram svozu komunálního odpadu 
se v týdnu po Velikonocích posouvá 
o jeden den. 

To znamená, že svoz odpadu na veli-
konoční pondělí 9. dubna neproběhne. 
Celý cyklus začne v úterý 10. dubna 
a skončí v sobotu 14. dubna.

Důležité upozornění 

Svoz odpadu po Velikonocích

Zastupitelé města Prostějova 
v úterý  27. března 
na svém 5. zasedání 
schválili poskytnutí 

veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova 

a grantů na rok 2007. 
Více na straně 5.

Potěšte se v Bio Koruna premiérovými fi lmy 
za poloviční vstupné 


