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O celých 80 procent se snížil počet 
dopravních přestupků na rušné prostě-
jovské křižovatce na Přikrylově náměstí 
mezi únorem a prosincem loňského roku. 
Zlepšení přineslo stálé měřící zařízení pro 
kontrolu rychlosti a jízdy na červenou, 
které si město pronajalo v rámci projektu 
Bezpečná města. 

„V únoru 2006, kdy bylo zařízení spuš-
těno ve zkušebním provozu, zde překročilo 
povolenou rychlost 1 694 řidičů. V posled-
ním čtvrtletí roku jich bylo okolo 200 za 
měsíc. Doprava se zpomalila, zvýšila se 
bezpečnost chodců. Zařízení dohlíží na 
křižovatku trvale, takže dokážeme zachy-
tit všechny spáchané přestupky,“ uvedl 
místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil.

Měřící zařízení si Prostějov pronajal 
v rámci projektu Bezpečná města od spo-
lečnosti Czech Radar. „Projekt Bezpečná 
města je dostupným řešením pro města 
a obce, která chtějí ochránit své občany 
před hazardujícími řidiči. Instalace měří-
cích zařízení je zdarma, jejich provoz je 
hrazen formou pronájmu, který lze pokrýt 
z prostředků vybraných od neukázněných 
řidičů. Projekt je tedy samofi nancovatel-
ný a umožňuje i menším městům a obcím 
rychle pokrýt všechna riziková místa bez 
nutnosti vysokých investic,“ vysvětluje 
Milan Bednář, vedoucí projektu Bezpečná 
města a ředitel společnosti Czech Radar.

V rámci projektu Bezpečná města získa-
lo město Prostějov také informační systém 
pro snadné zpracování přestupků a admi-
nistrativně-právní pomoc.

„Začátkem července vstoupila v plat-
nost novela zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích. Ta mimo jiné usnad-
nila zjišťování přestupců a stanovila 
výrazně vyšší sankce za přestupky,“ upo-
zornil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru 
dopravy, jehož pracovníci přestupky řidi-
čů řeší.  

Průjezd křižovatky na červenou přijde 
nyní řidiče na 2,5 až 5 tisíc korun, pod-
le toho, jak dlouho už svítila červená. 
„Pokud se řidič tohoto přestupku dopus-
tí dvakrát a vícekrát během dvanácti po 

sobě jdoucích měsíců, musí mu být uložen 
zákaz řízení na jeden měsíc až půl roku,“ 
varuje Nakládal. 

Překročení nejvyšší povolené rychlos-
ti do 20 km/hod. vás přijde na pokutě na 
1 500 až 2 500 korun, ve správním řízení 
dokonce na 2 500 až 3 500 korun. Součas-
ně přijdete o dva body. 

Pokud překročíte nejvyšší povolenou 
rychlost o více než 20 km/hod., rozlučte 
se se třemi body a s 5 až 10 tisíci koruna-
mi, které zaplatíte na pokutě. Ta může být 
v případě správního řízení opět o tisícovku 
vyšší. 

Využívání stálých měřících zařízení je 
v zahraničí běžný způsob řešení problé-
mů spojených s překračováním povolené 
rychlosti. V sousedním Německu jich bylo 
v roce 2006 v provozu zhruba tři tisíce, ve 
Francii téměř tisíc. U nás jsou zatím využí-
vány spíše ojediněle. „V současné době již 
fungují ve zhruba desítce měst, s dalšími 
dvaceti o jejich instalaci jednáme,“ upřes-
nil Bednář s tím, že v Prostějově byl radar 
umístěn jako v jednom z prvním měst 
v České republice. 

Vzhledem k tomu, že se zde osvědčil, 
plánuje prostějovská radnice do budoucna 
pronájem dalšího minimálně jednoho zaří-
zení. Současně zamýšlí nechat všechny 
křižovatky na frekventovaném vnitřním 
okruhu osadit pevnými schránkami, do 
kterých by se přesouval vnitřní díl, tedy 
vlastní měřicí zařízení. „Tato skutečnost 
bude působit výrazně preventivně. Řidiči 
totiž nebudou vědět, na které křižovatce 
na ně bude „oko“ laserového radaru namí-
řeno,“ konstatoval místostarosta Uchytil.  

  Yvona Kadlecová

Projekt Bezpečná města má v Prostějově 
úspěch, řidiči zpomalili

Zkušební provoz laserového měřiče rychlosti na Přikrylově náměstí byl 
spuštěn v únoru loňského roku. Od té doby se zde počet dopravních 
přestupků snížil o 80 procent.  Foto: Y. Kadlecová

O stručnou odpověď na tuto otázku 
jsme požádali místostarostu Bc. Aloise 
Mačáka, který je současně předsedou 
dozorčí rady Domovní správy Prostě-
jov, s. r. o.

V roce 2006 vstoupila v účinnost 
novela občanského zákoníku, která při-
náší důležité změny do práv a povinností 

nájemníků. Citovaná novela umožňuje, 
aby pronajímatel mohl vypovědět nájem 
bytu, aniž by potřeboval přivolení soudu 
k výpovědi za předpokladu, že má k výpo-
vědi kvalifi kovaný důvod stanovený 
v zákoně. Výpovědní důvody podle § 711 
občanského zákoníku se přitom nemění!

Zákon stanoví, jaké náležitosti musí 
obsahovat písemná výpověď doručená 
nájemníkovi:

- výpověď musí být jedině písemná 
a musí být doručena nájemci,

- musí v ní být uveden důvod výpovědi, 
- výpovědní lhůta, 
- ve výpovědi musí být jednoznačně 

specifi kováno, zda nájemci přísluší prá-
vo na bytovou náhradu, a pokud nájemci 
přísluší bytová náhrada, musí výpověď 
obsahovat i závazek pronajímatele zajistit 
nájemci odpovídající bytovou náhradu, 

- poučení nájemce o možnosti podat do 

60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpo-
vědi.

Město Prostějov má v současnosti ve 
vlastnictví 1 700 bytů. Již několik roků 
provádíme kontroly nájemníků bydlících 
v městských bytech, a to i v souvislos-
ti s vlastnictvím nemovitostí nebo druž-
stevních bytů. Těmito kontrolami chceme 

především zamezit hrubému porušování 
dobrých mravů nebo případným spekula-
cím s městskými byty.

Na základě prováděných kontrol a zjiš-
tění skutečného stavu jsme neprodleně 
podávali u Okresního soudu v Prostějově 
soudní žaloby a využíváme možnosti dané 
novelou občanského zákoníku. 

Kontroly, které provádíme, jsou v sou-
ladu s právními předpisy a budou probíhat 
i nadále. Závěrem chci opět zdůraznit, že 
slušných nájemníků si velmi vážíme. Na 
druhou stranu u těch nájemníků, kteří si 
neplní svoje povinnosti, nekompromisně 
uplatňujeme výkon vlastnických práv.

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti 
uvedené problematiky je možné se na mě 
obrátit osobně nebo písemně. Požádám 
však o uvedení kontaktní adresy z důvodu 
další komunikace.

Výpověď z nájmu bytu 
bez přivolení soudu

Tipujte sportovce 
města Prostějova!
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Město Prostějov se 
potýká s obrovským 
nárůstem odpadu.
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Prostějované mohou 
opět navrhovat 
osobnosti na Ceny 
města.
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Městský úřad 
v Prostějově byl 
oceněn cenou 
za kvalitu.
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Výtvarná soutěž 
ke stému výročí 
Národního domu 
má své vítěze.
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Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil:

„Chceme mít z Prostějova moderní, klidné 

a bezpečné město. Jedním z prvních kroků, jak 

toho dosáhnout, je instalace laserových měřičů 

rychlosti.“

Měsíc (2006) únor březen květen Červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Počet překročení 
rychlosti 1694 940 438 373 169 149 113 201 154 277

Počet průjezdů 
na červenou 126 129 149 116 70 94 74 102 65 102

Prostějov - počet přestupků v křižovatce Vápenice/Kostelecká v roce 2006
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Počet překročení rychlosti
Počet průjezdů na červenou

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

„Slušných nájemníků si velmi vážíme. 

Na druhou stranu u těch nájemníků, kteří 

si neplní svoje povinnosti, nekompromisně 

uplatňujeme výkon vlastnických práv.“

Ptáte se na: 

V polovině prosince loňského roku 
odbor pozemních komunikací ministerstva 
dopravy zamítl opakovanou žádost města 
Prostějova na to, aby nebyla zpoplatněna 
část rychlostní komunikace R 46 v Pros-
tějově – tedy část dálnice, po níž by mohli 
například obyvatelé Vrahovic jezdit do 
hypermarketu Tesco. Zamítavé stanovisko 
bylo odůvodněno tím, že udělené výjimky 
se budou rušit v celé České republice. 

„S ministerstvem dopravy budeme 
o udělení výjimky pro Prostějov dále jed-
nat,“ potvrdil radní a předseda doprav-
ní komise ing. Zdeněk Peichl.  „Pokud 
by nám nevyhovělo, dostali bychom se 
v letošním roce do velmi složité situa-
ce. Letos má totiž proběhnout plánovaná 
výstavba nového mostu přes říčku Hlou-
čelu v Olomoucké ulici, jejíž část tak bude 
muset být uzavřena. Demolice starého 
mostu a výstavba nového včetně cyklo-
stezky a chodníku má trvat zhruba půl 
roku,“ uvedl ing. Peichl, který současně 
zdůraznil, že se v tomto případě nejde-
ná o stavební investici města, ale kraje. 
„V současné době se tvoří projekt, do 
kterého se ještě na návrh prostějovských 

radních zapracovává cyklostezka,“ upřes-
nil Peichl. 

Olomoucká ulice je v současné době 
nejfrekventovanější komunikací ve městě. 
Uzavírka byť její části si tedy vyžádá znač-
ná dopravní omezení. „Výstavba nového 
mostu přes Hloučelu je však nutná. Stávají-
cí přejezd je na hranici bezpečnosti a sjízd-
nosti, navíc zde citelně chybí cyklostezka. 
O zahájení stavby a o systému objízd-
ných tras bude veřejnost včas a podrobně 
informována, a to i prostřednictvím Rad-
ničních listů. Věřím, že Olomoucký kraj 
si pohlídá, aby celá stavba proběhla bez 
průtahů v co možná nejkratším termínu,“ 
dodal ing. Peichl.  „Podle mého názoru 
by zástupci města Prostějova za podpory 
Krajského úřadu Olomouckého kraje měli 
při osobním jednání na ministerstvu objas-
nit, co nás k žádosti o udělení výjimky 
vedlo i důsledky konečného zamítavého 
stanoviska. Jako předseda dopravní komi-
se se zasadím o to, abychom se opakovaně 
snažili alespoň na dobu výstavby mostu 
přes Hloučelu výjimku získat,“ ujistil ing. 
Zdeněk Peichl.                          

 Text a foto Y. Kadlecová 

Plánuje se uzavírka Olomoucké ulice

!


