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Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru rozvoje a investic 

V dnešním vydání Radničních listů 
se již podruhé ohlédneme zpátky v čase 
a vyhodnotíme významné investiční změ-
ny  města Prostějova.  

Rekonstrukce školních budov 
Prázdniny, a s tím související uvolnění 

školních budov, byly využity k rekon-
strukci a stavebním úpravám řady objek-
tů, a to MŠ ve Smetanově ulici, MŠ Par-
tyzánská,  ZŠ Rejskova, ZŠ Dr. Horáka, 
ZŠ Palackého, ZŠ Majakovského, ZŠ 
Sídl. Svobody, ZŠ E. Valenty, SOŠ a SOU 
Lidická. Rekonstrukcemi v jednotlivých 
objektech město Prostějov přispělo ke 
zkvalitnění podmínek ke vzdělávání nej-
mladších občanů města. Na rekonstrukce 
a výstavbu školských objektů investovalo 
město Prostějov částku cca 40 mil. Kč. 

Rekonstrukce oken budovy SOŠ 
a SOU Lidická.

Nová přístavba tělocvičny 
při ZŠ Melantrichova 

Největší změny zaznamenali žáci v ZŠ 
Melantrichova, kde došlo v průběhu měsí-
ce září ke slavnostnímu otevření nové pří-
stavby tělocvičny, která je určena přede-
vším pro výuku gymnastiky.

Rekonstrukce komunikace 
Ovesná - Ječná 

Koncem první poloviny roku 2007 byla 
dokončena rekonstrukce komunikace, 
kanalizační sítě a veřejného osvětlení ulic 
Ječná - Ovesná ve východní části města 

Prostějova.  Na investiční akci byla vyna-
ložena částka zhruba 14 mil. Kč. 

Dům s pečovatelskou službou 
v Polišenského ulici 

Prostějovští senioři a hendikepovaní 
občané se počátkem druhé poloviny roku 
dočkali otevření nového domu s pečova-
telskou službou v  Polišenského ulici se 47 
bytovými jednotkami. Celková investice 
byla vyčíslena částkou  33 mil. Kč, z toho 
27,96 mil. Kč bylo fi nancováno z Pro-
gramu podpory výstavby podporovaných 
bytů Ministerstva pro místní rozvoj. 

Rekonstrukce Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova 

V druhé polovině roku byla dokončena 
velmi důležitá rekonstrukce objektu Reál-
ného gymnázia a základní školy města Pro-
stějova ve Studentské ulici. Práce na rekon-
strukci tohoto školního objektu probíhaly 
v letech 2003 - 2007 s celkovými náklady 
44 mil. Kč, z toho na 21 mil. Kč obdrželo 
město dotaci z kapitoly všeobecné pokladní 
správy Ministerstva fi nancí ČR. 

Restaurace Národního domu 
v Prostějově  

Druhá polovina roku byla dále předzna-
menána dokončením rozsáhlé rekonstruk-
ce prostějovské dominanty z díla archi-
tekta Jana Kotěry, Národního domu, který 
v letošním roce slaví významné sté výročí 
uvedení do provozu. Investiční náklady 
roku 2007 dosahují částky cca 10 500 tis. 
Kč. 

Pokračující výstavba 
cyklistických stezek 

Příznivci cyklistiky se v letošním 
roce dočkali výstavby cyklistické stezky 
v ulici Rejskova. V Dolní ulici byl vybu-
dován úsek cyklistické stezky s cíleným 
napojením na bedihošťskou cyklistickou 
stezku, čímž došlo k propojení Prostějo-
va s obcí Bedihošť. 

V biokoridoru Hloučela byl vybudo-
ván 370 metrů dlouhý úsek cyklistické 
stezky ohraničený ulicemi Sadová ze 
západní části a Olomoucká z východní 
části. Na výstavbu cyklistických stezek 
bylo proinvestováno  v roce 2007 cca 
3,5 mil. Kč.

Cyklistická stezka v biokoridoru 
Hloučela. 

Významné stavební investice roku 2007 - II. 

V roce 2008 spustí město Prostějov 
značení odpadových nádob, do nichž 
ukládají občané komunální odpad. 

„Tímto opatřením chceme jednak 
získat přehled o množství sběrných 
nádob ve městě, ale především zamezit 
zneužívání systému lidmi, kteří neplatí 
poplatek městu a ani nemají uzavřenou 
smlouvu o likvidaci odpadu se svozovou 
fi rmou,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Drmola. 

Speciálními samolepkami tak budou 
označeny popelnice o objemu 110, 120  
a 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 
litrů. „Důslednou kontrolu značení sběr-
ných nádob odstartujeme po termínu 
splatnosti poplatku za komunální odpad, 

tedy po 30. 6. 2008,“ doplnil Drmola.
V případě, že kontrola odhalí zneuží-

vání systému svozu odpadu, bude věc 
řešit přestupkové oddělení. Poplatek za 
odpad je pro rok 2008 stanoven ve výši 
492 korun za osobu. Samolepky ke zna-
čení popelnic a kontejnerů budou vydá-
vány v pokladnách fi nančního odboru 
Městského úřadu v Prostějově.    (jg)

Změny v roce 2008

Značení popelnic a kontejnerů  
zamezí zneužívání systému neplatiči

K tématu o značení 
popelnic a kontejne-
rů samolepkami jsme 
zaznamenali spoustu 
dotazů. O jejich zod-
povězení jsme požáda-
li místostarostu Pavla 
Drmolu, v jehož kom-
petenci je mimo jiné 

odbor komunálních služeb, tedy i proble-
matika odpadového hospodářství.

Co je cílem při označování sběrných 
nádob?

Cílem tohoto opatření  je získání úplné-
ho přehledu o množství sběrných nádob ve 
městě a zjištění  uživatelů, kteří se účastní 
systému, ale neplatí poplatky, ani nemají 
smlouvu se svozovou společností. 

Co má občan udělat, aby dostal nálep-
ku na sběrnou nádobu?

Stačí,  když se dostaví na fi nanční odbor 
městského úřadu v Prostějově zaplatit 
poplatek za komunální odpad a přitom 
nahlásí velikost a počet sběrných nádob. 

Je nějakým způsobem omezen počet 
nádob?

Pro zabezpečení sběru a likvidaci odpa-
du musí každý vlastník nemovitosti zajis-
tit dostatečný objem sběrných nádob na 
zbytkový odpad. 

Co si mám představit pod pojmem 
dostatečný objem sběrných nádob?

Je to takový počet nádob, který při 
daném počtu osob užívajících objekt 
umožňuje uložit po vytřídění zbytkový 
odpad, vznikající při provozu domácnosti 
v objektu, do sběrné nádoby. Doporuče-
ným  objemem pro výpočet potřeby sběr-
ných nádob na zbytkový odpad jsou čtyři 
litry na osobu a den. Například čtyřčlenná 
rodina na týden potřebuje nádobu o obje-
mu 112 litrů.

Mohou se ke sběrným nádobám při-
kládat igelitové pytle?

Ne. Vlastník nemovitosti má za povin-
nost zajistit dostatečný objem nádob na 
odpad vznikající v nemovitosti.

Komu bude nálepka na označení 
sběrné nádoby vydána?

Každému, kdo zaplatí komunální 
odpad. Vhodné  by bylo, aby představitelé 
bytových družstev nebo vlastníci  nemovi-
tostí, kde žije více domácností, si na MěÚ 
v Prostějově vyzvedli nálepky za danou 
nemovitost.

Jak budete řešit označení sběrných 
nádob občanů, kteří poplatek hradí 
převodem?

Mohou si samolepku  vyzvednout po 
uskutečnění převodu osobně na fi nanč-
ním odboru, kde nahlásí velikost a počet 
nádob, které vlastní. 

Po 30. červnu 2008 budou jejich nádoby 
označeny nálepkou pracovníky MěÚ Pro-
stějově, kteří budou žádat na místě samém 
od občanů informaci, které nádoby jsou 
v jejich vlastnictví. 

Jak se bude řešit vyvážení odpadu 
z nemovitostí, kde jsou bytové jednotky 
i fi rma?

Každá fi rma má za povinnost zabezpečit 
si likvidaci odpadu v souladu se zákonem 
o odpadech. Svozové fi rmy ve městě mají 
své sběrné nádoby označeny samolepkou 
od podpisu smlouvy a zaplacení.

Od 30. června 2008 má za povinnost 
označit si sběrnou nádobu i občan. Vel-
ký počet nádob na jednu domácnost bude 
v průběhu roku kontrolován, aby se zjis-
tilo, zda nedochází k zneužívání systému 
pro likvidaci a sběr odpadu určeného jen 
pro občany.

Bude občanům vyvážen odpad, když 
nebudou mít sběrnou nádobu označe-
nou?

Občanům bude odpad odvážen a nálep-
ky se budou postupně vydávat po zaplace-
ní poplatku za komunální odpad. Likvida-
ce odpadu je služba občanům, za kterou 
občané městu platí část nákladů. Neozna-
čené popelnice se po stanoveném termínu  
vyvážet nebudou.

Když v domě nebudou mít zaplacený 
komunální odpad všichni nájemníci, 
dostane nemovitost známku na označe-
ní sběrné nádoby?  

Ano, statutárnímu zástupci družstva 
nebo majiteli domu bude po nahlášení 
počtu a objemu nádob vydána patřičná 
nálepka za předpokladu, že alespoň jeden 
trvale bydlící nájemník poplatek uhradí. 
Nebudou kvůli tomu diskriminováni ostat-
ní nájemníci v daném domě. Ti, co neza-
platili, pak budou řešeni jako neplatiči.

Jak budete řešit neplatiče poplatku?
Občany, kteří neplatí poplatek pod-

le  Obecně závazné vyhlášky č. 9/2007 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, jsou řešeni v souladu se zákonem 
565/1990 sb., o poplatcích. 

Při zjištění, že  dojde ze strany fyzické 
osoby, která podniká, nebo fi rmy k neo-
právněnému využívání systému na sběr 
a likvidaci odpadu, budou tyto řešeny 
v souladu s platnou legislativou.

Může nastat situace, že dva domy se 
budou dohadovat, čí jsou sběrné nádo-
by?

Taková situace může nastat, ale řešit si 
to musí majitelé nemovitostí, neboť sběr-
né nádoby ve městě jsou v jejich majetku.

Rád bych ještě jednou závěrem zdůraz-
nil, že město Prostějov chce tímto opatře-
ním mimo již uvedených cílů především 
hledat cesty ke snížení tempa růstu nákla-
dů na likvidaci odpadu. V příštím období 
se chystá ze zákona další navýšení cen za 
uložení odpadu na skládku, ceny za likvi-
daci odpadu ve spalovnách převyšují cenu 
úložného na skládkách. 

Jedna z možných cest je separace odpa-
du, a ta musí začínat u každého občana 
v Prostějově. Jedině důsledným tříděním 
odpadu se mohou náklady snižovat. Čím 
víc odpadu občané vytřídí na složky, kte-
ré lze prodat  fi rmám (např. papír, kov), 
tím víc se sníží náklady města na likvi-
daci odpadu. Zapomenout nesmíme ani 
na ochranu životního prostředí, jehož 
významným aspektem je právě třídění 
odpadu.

Rozhovor s místostarostou Pavlem Drmolou 
na téma značení popelnic a kontejnerů

Nový rok 
2008 přinese 
i změny v jízd-
ních řádech 
městské hro-
madné dopravy 
(MHD) v Pros-
tějově. Od led-
na budou nově 
některé spoje 
linky MHD 
č. 9 vedeny 

z nemocnice přes autobusovou stanici přímo 
do průmyslové zóny a zpět. Jedná se o návoz 
zaměstnanců na 6., 7. a 8. hodinu. Z tohoto 
důvodu se ruší linka MHD 71. 

Všechny spoje linky MHD 3 budou převe-
deny pod linku MHD 32 v trase: autobusová 
stanice - sídl. E. Beneše - nemocnice, čímž 
dojde ke zlepšení přímého spojení ze severní 
části města do nemocnice. 

Z důvodu zvýšeného požadavku na přepra-

vu v ranní špičce dojde k posílení počtu spojů 
z nemocnice a drobným časovým posunům 
žákovských spojů. 

Na základě požadavku cestujících bude 
nově zavedeno spojení linkou MHD 9 
z nemocnice přes ulici Plumlovskou do diva-
dla na 19. hodinu. 

Spoje linky MHD 10 Čechůvky - auto-
busová stanice budou převedeny pod linku 
MHD 5. 

Od 1. ledna 2008 také dochází ke změně 
v dopravní obslužnosti obce Držovice, která 
bude nově zajišťována linkou 780625 s odjez-
dem z autobusové stanice ze stanoviště „D“.

Bližší informace lze získat v informační 
kanceláři FTL, telefon 582 333 181, nebo na  
www.ftl.cz.           

Upozorňujeme cestující, kteří využívají 
službu jízdních řádů v mobilu, aby si provedli 
aktualizaci aplikace prostřednictvím webo-
vých stránek www.ftl.cz nebo přímo z http://
thorin.wz.cz.    FTL Prostějov, a. s. 

Změny v jízdních řádech MHD
se týkají i pracujících v průmyslové 

zóně a návštěvníků divadla

Ing. Martina Cetkovská,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ v Prostějově 

V souvislosti s mediální kampaní došlo 
k řádovému nárůstu počtu žádostí o legaliza-
ci stávajících odběrů podzemních a povrcho-
vých vod. Z tohoto důvodu není v možnostech 
vodoprávního úřadu rozhodnout o žádostech, 
řešících legalizaci odběrů za uplynulých 50 let, 

v zákonem stanovených základních správních 
lhůtách. Žádosti jsou postupně vyřizovány 
v prodloužených správních lhůtách daných 
Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Případné konkrétní dotazy je možné smě-
řovat na MěÚ v Prostějově, odbor životní-
ho prostředí, vodoprávní oddělení - telefon 
582 329 482, 582 329 480, 582 329 408, 
582 329 402.

Řešení problematiky domovních studní 
v obcích ve správním obvodu města Němčice 
nad Hanou přísluší Městskému úřadu v Něm-
čicích nad Hanou. 

K řešení problematiky všech ostatních vod-
ních děl na území ORP Prostějov je příslušný 
vodoprávní úřad MěÚ v Prostějově, tj. MěÚ 
v Prostějově, odbor životního prostředí, vodo-
právní oddělení.

Žádosti o legalizaci odběrů vody ze studní 
budou vyřizovány v prodloužených lhůtách 

Libor Šebestík, 
zástupce ředitele městské policie 

V roce 2007 byly za přispění státní dota-
ce vybudovány ve městě Prostějov další 
čtyři kamerová místa. Konkrétně se jedná 
o kamery v ulici Kostelecká, Olomoucká, 
Knihařská a V. Špály. 

Celkový počet kamerových  míst se tak 
zvýšil na 20 bodů s 21 kamerami. Celková 

hodnota investované částky  za čtyři nová 
kamerová místa dosáhla téměř 1,5 mil. korun. 
Výše investice do kamerového systému od 
roku 2000 je již 9,5 mil., z toho byla poskyt-
nuta státní dotace ve výši  3,1 mil. Kč. 

Kamery přispějí  k zvýšení bezpečnosti 
občanů ve městě a  k vytváření „Bezpečné-
ho koridoru“. Součástí kamerového systému 
jsou navíc tři digitální záznamy s možností 
záznamu obrazů až 10 dnů.

Kamerový systém byl letos 
rozšířen o další čtyři místa

Pořádek a bezpečí 
pro všechny
Informační projekt  

prevence městské policie 

Libor Šebestík, 
zástupce ředitele městské policie 

V roce 2007 byl realizován informační 
projekt „Pořádek a bezpečí pro všechny“. 
V rámci tohoto projektu byly vytvořeny 
informační materiály v celkové hodnotě 
87 tisíc Kč, na které byla poskytnuta státní 
dotace ve výši 72 tisíc Kč. 

V rámci projektu byly vytvořeny tisko-
viny s tématikou prevence Domalovánky, 
Puzzle, Abeceda bezpečnosti a mapa cyk-
listických stezek. Na materiálech spolu-
pracovali studenti z Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova, kteří 
vytvořili motivy  Domalovánek a na Puz-
zle. 

Všechny tyto materiály budou využi-
ty skupinou prevence městské policie na 
akcích  pro děti a při přednáškové činnosti 
na školách. 


