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O stručnou odpověď jsme požádali 
místostarostu Mgr. Aloise Mačáka, který 
mimo jiné metodicky řídí odbor sociálních 
věcí a je předsedou Dozorčí rady Domovní 
správy Prostějov, s. r. o.

Ubytovnu v Kostelecké ulici  č. 17 provo-
zuje Domovní správa Prostějov. Do 30. září 

2007 zde budou platit dva ubytovací řády 
- pro sociální ubytovnu, jež slouží matkám 
s dětmi, a pro nájemníky, se kterými byly 
uzavírány nájemní smlouvy. Pro informa-
ci uvádím, že v současnosti dluží městu na 
nájemném někteří stávající klienti, ale i ti, kte-
rým již byla smlouva  o ubytování ukončena, 
zhruba 960 tisíc korun. I vzhledem k této sku-
tečnosti zavedeme od 1. října tohoto roku jed-
notnou strukturu provozování celého objektu 
a převedeme všechny ubytovací jednotky na 
ubytovnu hotelového typu. Je předpoklad, že 
tímto opatřením předejdeme dalšímu růstu 
dluhů na nájemném a vystěhujeme některé 
problémové nájemníky. 

Rada města Prostějova dne 10. 7. 2007 
schválila rozpočtové opatření na částku 500 
tisíc korun, která bude sloužit k zakoupení 
nábytku tak, aby ubytovaní měli bytové jed-
notky standardně vybaveny. 

Vzhledem k tomu, že tento objekt byl eko-

nomicky prodělečný, dojde mimo změny sta-
tutu objektu  i  k navýšení cen za ubytování. 
Všem nájemníkům končí nájemní smlouvy 
k 30. 9. 2007 a nové nájemní smlouvy nebu-
dou uzavírány. Ubytovaným bude umožně-
no dále bydlet v této ubytovně, ale pouze za 
podmínek hotelového bydlení. K ubytovacím 

jednotkám nebude mít ubytovaný žádný 
právní vztah a nejpozději do konce přede-
šlého měsíce bude muset uhradit stanovenou 
cenu za ubytování, jinak okamžitě tento dům 
opustí. Při porušování ubytovacího řádu bude 
ubytovaný rovněž okamžitě  vystěhován. 

K  1. lednu 2008 bude cena za ubytování 
upravena tak, aby byly pokryty ekonomické 
náklady na tento objekt. 

Snahou města je minimalizovat tímto opat-
řením riziko vzniku negativních jevů, zamezit 
narušování veřejného pořádku a mezilidských 
vztahů, zejména s ohledem na spoluobčany, 
kteří v této lokalitě bydlí. 

Jde o uvážlivý krok ze strany zástup-
ců  města, který již byl v praxi realizován 
a osvědčil se.

Nejen já považuji tento objekt ve středu 
města za nevhodný pro sociální účely 
a  z  tohoto důvodu také hledáme jinou vhod-
nější nemovitost.

Problematiku bydlení v ubytovně 
v Kostelecké ulici

Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru rozvoje a investic 
MěÚ v Prostějově 

Obyvatelé města Prostějova mohou 
sledovat dlouho očekávanou rekon-
strukci Rejskovy ulice. Město Pro-
stějov zahájilo v průběhu července 
práce na rekonstrukci pravé strany 
ulice (směrem k místnímu nádraží) 
a výstavbu nové cyklistické stezky po 

téže straně ulice. Rekonstrukce  byla 
dlouho odkládána z důvodu nutné 
rekonstrukce plynových rozvodů 
v předmětné lokalitě.  Nová cyklis-
tická stezka bude opatřena červeným 
asfaltovým povrchem a bude odděle-
na  od chodníku pruhem zeleně dopl-
něným veřejným osvětlením. Chod-
ník bude zrekonstruován  ve stylu 
původních materiálů, aby nedošlo 

k výrazné změně celého rázu lokali-
ty. 

Rekonstrukci ulice a výstavbu cyk-
listické stezky provádí prostějovská fi r-
ma  TOMI – REMONT, a. s. Celková 
cena investiční akce nepřesáhne částku 
1,6 milionu Kč. Pokud nedojde k neče-
kaným komplikacím, bude další etapa 
úprav Rejskovy ulice hotová v září. 

V průběhu celého procesu rekon-

strukce a výstavby nové cyklistické 
stezky je místy omezen přístup k jed-
notlivým nemovitostem. V důsledku 
této skutečnosti žádá odbor rozvoje 
a investic Městského úřadu v Prostějo-
vě o vstřícnost a současně ubezpečuje, 
že se bude snažit při omezení příjezdu 
i přístupu dohodnout se všemi majiteli 
v předstihu tak, aby nedocházelo  ke 
zbytečným konfl iktním situacím.

Rekonstrukce Rejskovy ulice by měla být hotová v září 

: Hlavní mediální partner: Hlavní partneři:

Ptáte se na:   

Rekonstrukce 75 let starých Kolářových 
sadů dostane zelenou. Jedná se o největší 
úpravy dřevin a zeleně od roku 1932, kdy 
byl tento největší park ve městě založen. 
Stáří stávajících porostů odpovídá i jejich 
kvalita, která je v mnoha případech nevy-
hovující. V rámci rekonstrukce by tak měl 
být proveden zdravotní a tvarovací řez 149 
významných dřevin a dalších 220 zdravotně 
nevyhovujících a staticky labilních dřevin 
by mělo být odstraněno. 

„Všechny pokácené dřeviny však nahra-
díme novými,“ zdůraznil místostaros-
ta Mgr. Vlastimil Uchytil s tím, že počet 
nově vysázených dřevin výrazně přesáhne 
množství těch odstraněných. „V rámci roz-
sáhlé výsadby stromů a keřů bude v Kolá-
řových sadech vysazeno celkem 112 vzrost-
lých listnatých stromů s obvodem kmínku 
v rozpětí čtrnácti až šestnácti centimetrů, 
5 338 listnatých keřů a  382 jehličnatých 
stromů a keřů.  Celkem bude tedy vysazeno 
5 832 dřevin. Provedena bude také rozsáhlá 
revitalizace travních porostů a výsadba trva-
lek,“ upřesnil Uchytil. 

Počátkem roku 2006 požádalo Město 
Prostějov Státní fond životního prostředí 
o dotaci na regeneraci dřevin parku Kolá-
řovy sady. Dotace se týkala pouze ošetře-
ní stávajících dřevin a výsadby nových.  
Součástí zpracované dokumentace bylo 
i posouzení provozní bezpečnosti stromů. 
Každá dřevina byla zaměřena a následně 
bylo navrženo buď její ošetření v případě 
perspektivní dřeviny nebo pokácení v přípa-
dě poškození, špatného zdravotního stavu, 
případně rizika pádu či vyvrácení celého 
stromu nebo jeho části. V další dokumen-
taci, která řeší celkovou rekonstrukci parku,  
pak byly navrženy dosadby stromů, keřů 
i trvalek tak, aby byla zachována kontinuita 
původního záměru parku.

„Koncem června získalo město Prostějov 
částečnou dotaci na regeneraci zeleně v par-
ku Kolářovy sady ve výši 2,240 mil. korun, 
která by měla pokrýt 75 procent nákladů na  
obnovu dřevin,“ informoval místostarosta 
Uchytil.  „Do této částky však nejsou zahr-
nuty náklady na kácení, frézování pařezů 
a další práce s tím spojené, ani náklady na  

založení a obnovu nových trávníků.  Celko-
vá rekonstrukce Kolářových sadů, včetně 
kácení, frézování a založení nových trávní-
ků, by tak měla přijít na 5,5 milionu korun,“ 
zakončil Mgr. Uchytil. 

Bližší informace o regeneraci Kolářových 
sadů, včetně mapy rekonstrukce, zveřejníme 
v zářijovém vydání Radničních listů, v nichž 
vás o této významné akci budeme průběžně 
informovat.  (pud) 

Regenerace 75 let starých Kolářových sadů 
dostane zelenou 

Místostarosta Mgr. Alois Mačák: 
Nejen já považuji tento objekt ve středu města 

za nevhodný pro sociální účely. Z tohoto důvodu 
také hledáme jinou vhodnější nemovitost. 

V týdnu od 16. července bude na 
webových stránkách města Prostějova 
spuštěna nová aplikace s názvem 
„Hromadná korespondence“. Ta 
umožní zasílání cílených e-mailů dle 
lokalit a konkrétních ulic ve měs-
tě hromadně všem zaregistrovaným 
občanům – uživatelům. E-maily 
budou upozorňovat na blokové čiště-
ní v dané lokalitě, odstávky elektrické 
energie, dopravní omezení ve městě 
a významné akce v centru, zejména na 
náměstí T. G. Masaryka. 

„Na titulní stránce městských 
webových stránek najdou zájemci 
odkaz s názvem Hromadná kore-
spondence, po jehož rozkliknutí se 

zobrazí registrační formulář. Uživatel 
vepíše své jméno a příjmení, platnou 
e-mailovou adresu a zatrhne ulici 
nebo ulice, o nichž chce dostávat 
informace,“ popsal místostarosta ing. 
Pavel Drmola. 

„Na takto vyplněný a odeslaný for-
mulář mu přijde automaticky odpo-
věď s výzvou k potvrzení registrace. 
Teprve potvrzením bude registrace 
dokončena. Stejným způsobem bude 
probíhat i odhlášení odběru hromadné 
korespondence,“ doplnil Drmola. 

Služba zasílání hromadné korespon-
dence je pro uživatele zdarma. Zájem-
ci se budou moci zaregistrovat kdy-
koliv s tím, že registrace bude platná 

po jeden rok. Zhruba dva týdny před 
vypršením platnosti pak přijde uživa-
teli e-mail s výzvou k prodloužení 
registrace. 

„Je to další krok ke zlepšení infor-
movanosti občanů. Jde zatím o první 
etapu zasílání hromadných e-mailů, 
službu s odstupem času vyhodnotí-

me, popřípadě rozšíříme. Informace 
o odstávkách elektřiny, blokovém čiš-
tění, dopravních omezeních a význam-
ných akcích budeme rozesílat nejdéle 
tři dny před termínem akce. Pokud 
bychom tyto e-maily zasílali dříve, 
ztratilo by upozornění na aktuálnosti,“ 
uzavřel místostarosta Drmola.   (jg) 

Chcete vědět, co se bude dít v okolí vašeho bydliště? 
Zaregistrujte si bezplatnou službu zasílání hromadné korespondence

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 
Všechny pokácené dřeviny nahradíme novými. 

Počet nově vysázených dřevin dokonce výrazně 
přesáhne množství těch, které musíme z bezpeč-
nostních a zdravotních důvodů odstranit. 

Místostarosta ing. Pavel Drmola: 
Formou e-mailových zpráv chceme 

obyvatelům i fi rmám poskytnout lepší 
informovanost o dění v konkrétních uli-
cích města. 

Úprava dřevin a zeleně bude provedena tak, aby byla zachována kontinuita 
původního záměru parku.  Foto: pud

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
V pátek 27. 7. bude oddělení registru evidence obyvatel, občanských průkazů (Školní 
ulice) a cestovních dokladů (nám. T. G. Masaryka)  prostějovského MěÚ pro veřejnost 
uzavřeno. Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie pro komunikační uzel, v jehož 
důsledku nebude fungovat spojení s centrálním registrem obyvatel. Ve stejný den bude kvůli 
odstávce elektrické energie mimo provoz také registr vozidel a registr řidičů odboru dopra-
vy ve Vrahovické ulici.  Zbývajících pracovišť odboru dopravy se omezení nedotkne.


