
3/2007 INFORMACE strana 5

Rada města Prostějova na svém jedná-
ní 30. ledna vzala na vědomí návrh plá-
nu oprav chodníků a komunikací v roce 
2007. Konkrétně se jedná o plánované 
opravy chodníků za 1 630 tisíc v cel-
kem sedmi prostějovských ulicích. „Jde 
zhruba o polovinu rozpočtové částky 
určené pro letošní rok na opravy chod-
níků. Další peníze budou uvolněny na 
neplánované opravy, které nás čekají po 
zimě,“ objasnil místostarosta ing. Pavel 
Drmola. 

Mezi chodníky, které město opravilo 

v loňském roce, patří mimo jiné chodník 
v Šafaříkově ulici. Ta však bude letos 
z důvodu výměny plynového potrubí roz-
kopána. „V této souvislosti bych rád upo-
zornil na to, že Jihomoravská plynárenská, 
která patří pod holding RWE, nás o pláno-
vané výměně plynového potrubí v Šafaří-
kově ulici informovala teprve po dokonče-
ní její rekonstrukce,“ uvedl starosta města 
ing. Jan Tesař. „Jihomoravská plynárenská 
by rekonstruovanou Šafaříkovu ulici měla 
uvést do původního stavu. My dohlédne-
me na to, aby jí byla opravdu vrácena sou-
časná podoba,“ přislíbil starosta. 

„Aby se podobná situace nemohla opa-
kovat, vyžádali jsme si od všech správců 
sítí na území města přehled prací, se kte-
rými počítají v letech 2007 a 2008. Radou 
města Prostějova jsem byl pověřen, abych 
se ještě jednou obrátil na tyto společnosti 
s tím, že bychom rádi získali informace 
o jejich investicích až do roku 2100, aby-
chom mohli daleko lépe koordinovat naše 
vlastní investiční záměry, jako například 
rekonstrukci náměstí E. Husserla, kde 
rovněž proběhne po roce 2008 výměna 
plynového potrubí,“ zakončil starosta 
města.         Y. Kadlecová 

Plán oprav chodníků na letošní rok

Neplánované opravy přijdou na řadu po zimě

Opravy chodníků plánované na rok 2007

ulice specifi kace stávající povrch plocha
cca  

předpokládaná
cena

ul. Dobrovského od ul. Tylova po ul. Lidická na straně 
lichých čísel dlažba 380 m2 250 000 Kč

ul. Bulharská od ul. Žeranovská po ul. St.Manharda, 
levá strana ve směru z města litý asfalt 240 m2 120 000 Kč

ul. Mozartova od ul.Krokova po ul. Dr. J. Horáka na 
straně sudých čísel (výškové domy) litý asfalt 860 m2 430 000 Kč

ul. Okružní od nové kruhové křižovatky po ul. Tylo-
va podél panelových domů litý asfalt 440 m2 220 000 Kč

ul. Ruská chodník a komunikace od ul. Polská 
směrem k sídlišti 

chodník - dlažba, komunika-
ce - asfalt  

ch 360 m2, 
k 540 m2 520 000 Kč

ul. Kotěrova u domu Kotěrova 2 dlažba 120 m2 80 000 Kč

ul. Rumunská od ul. Žeranovská po ul. St.Manharda, 
pravá strana ve směru od Žeranovské dlažba 100 m2 70 000

celkem                                     1 690 000 Kč

JMP 2007
St.Manharda před dokončením
Bulharská před dokončením
Waitova rozestavěné
Drozdovice rozestavěné
Určická dodělávka z r. 2006
B.Němcové dodělávka z r. 2006
Raisova dodělávka z r. 2006
Dr.Horáka dodělávka z r. 2006
Olivetského dodělávka z r. 2006
Okružní dodělávka z r. 2006
Olomoucká vč.přípojek
E.Beneše vč.přípojek
Příční vč.přípojek
Sadová vč.přípojek
Na Výsluní vč.přípojek
Krásná vč.přípojek
E.Valenty vč.přípojek
Sportovní vč.přípojek
Květná vč.přípojek
Wolfova vč.přípojek
Pod Kosířem vč.přípojek
Tyršova vč.přípojek
Bratří Čapků vč.přípojek
Rejskova vč.přípojek
Kostelecká vč.přípojek
Veleslavínská vč.přípojek
Nezvalova vč.přípojek
Krasická vč.přípojek
V Polích vč.přípojek
J.Kaštila vč.přípojek
J.Kučery vč.přípojek
Javořičská vč.přípojek
Dr.Uhra vč.přípojek
Moravská vč.přípojek

JMP 2008
Sladkovského vč.přípojek
Šafaříkova vč.přípojek
Havlíčkova vč.přípojek
Vápenice vč.přípojek
Hanačka vč.přípojek
Daliborka vč.přípojek
Martiňákova vč.přípojek
Palečkova vč.přípojek
Kostelecká vč.přípojek
Fanderlíkova vč.přípojek
J.V.Pecky vč.přípojek
J.B.Foerstra vč.přípojek
Žitná vč.přípojek
Na Brachlavě vč.přípojek
G.Preisové vč.přípojek
E.Krásnohorské vč.přípojek
R.Těsnohlídka vč.přípojek
L.Stroupežnického vč.přípojek
Západní vč.přípojek

Vodovody a kanalizace 2007
Budovcova  
Žižkovo nám.  
Plumlovská  
Brněnská  
Resslova  
Nerudova  
Floriánské nám.  
  
  
E. O. N 2007

Dolní od jatek po čerpací stanici 
Petrské nám.

Brněnská 
od hospody U posledního 
haléře po konec ul. Brněn-
ské 

Brněnská + Krokova
od Poděbradova nám. po 
Krokovu + Krokova po 
paneláky na pravé straně

Plumlovská od ul. Nerudova po dům se 
startovacími byty 

Letecká  
Krapkova  
Resslova  
Březinova  
Fanderlíkova  
Waitova  
celé sídl.Šárka  
Smetanova - Vrahovice  
B.Martinů - Vrahovice  
  
  
Telefonica O2
Jezdecká před dokončením 
neplánují celoplošnou kabelizaci ani opravu většího rázu, 
pro letošní rok se pouze vyjadřovali k PD  

Které chodníky se v letech 2007 a 2008 opravovat 
nebudou, neboť je správci sítí rozkopají

Plán oprav a investic - JMP, VaK, E.O.N, Český Telecom

Loni se mimo jiné rekonstruovaly chodníky a komuni-
kace v Melantrichově ulici.  Foto: Y. Kadlecová

Rada města Prostějova uvolnila z rezer-
vy pro rozpočtová opatření jeden milion 
korun na přípravu a realizaci propojení 
severní obslužné komunikace a vjezdu 
do prostějovské nemocnice.  Podle vyjá-

dření místostarosty Miroslava Pišťáka by 
tím město zajistilo rychlý a bezproblé-
mový vjezd sanitek a dalších vozidel do 
areálu nemocnice. „Vybudování severního 
vjezdu do nové nemocnice je nezbytné 
i pro zajištění bezproblémového provozu 

nemocnice v případě jakýchkoliv staveb-
ních úprav provizorního rondelu a autobu-
sové zastávky městské hromadné dopra-
vy,“ dodal místostarosta Pišťák. 

„Rondel u nemocnice je stavba dočasná. 

V této chvíli nelze jednoznačně říci, zda 
jako stavba dočasná bude fungovat rok, 
dva či déle. Okružní křižovatka tam však 
v každém případě zůstane,“ potvrdil mís-
tostarosta Pišťák.   

  Y. Kadlecová 

Řešení dopravní situace u nemocnice

Město plánuje vybudování severního 
vjezdu do nové nemocnice 

Současná okružní křižovatka u nemocnice je stavba dočasná.  Foto: Y. Kadlecová

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

„Vybudováním severního vjezdu 

do nemocnice zajistíme rychlý 

 a bezproblémový vjezd sanitek a dalších 

vozidel do areálu nemocnice.“ 

Dne 17. února 1907 

se narodil čs. generál Vilém Sacher. 

Město Prostějov si jeho odkaz a památku připomene 

pietním aktem u jeho hrobu na hlavním městském 

hřbitově, který se za účasti představitelů města, 

Čs. obce legionářské a prostějovské posádky Armády 

ČR uskuteční dne 16. února v 11 hodin. 


