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Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Blokové čištění města bude probíhat 
podle harmonogramu vždy od 7.30 do 
14 hodin, a to až do konce listopadu 
2007. 

Jednotlivé čištěné bloky jsou mini-
málně týden dopředu označeny značkou 
zákaz stání, resp. značkami „Začátek 
zóny se zákazem stání“ a „Konec zóny se 
zákazem stání“ s dodatkovou tabulkou, 
na níž je uvedeno přesné datum i hodi-
na čištění. Pokud majitelé vozidel nebu-
dou zákazovou značku respektovat a své 
vozidlo nepřeparkují, musejí počítat se 
sankcemi. 

Úterý 3. července - blok č. 18 - Za Dra-
hou, plocha před OP, J. Hory, M. Maje-
rové, M. Pujmanové, parkoviště u OP, 
parkoviště Pujmanové, Pujmanová vnitro-
blok, Z. Wintra.

Úterý 10. července - blok č. 17 - 

Letecká (od Joštova náměstí po kasárna), 
Letecká (k Mechanice), Dolní od přejezdu 
k Železárnám, nadjezd Vitana, Kojetínská 
- chodník, Kralická - chodník, Průmyslo-
vá.

Čtvrtek 12. července - blok č. 16 - 
Husovo náměstí, Na Příhoně, Winklero-
va, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, 
Pražská, Joštovo náměstí, Slezská, Moj-
mírova, Předina, obslužná Dolní, Dolní 
LA - chodník.

Úterý 17. července - blok č. 15 - Svato-
plukova, Třebízského, Přemyslovka, auto-
busové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, 
Karlov, Vrchlického, Hvězda, Trávnická, 
Jihoslovanská.

Čtvrtek 19. července - blok č. 14 - 
Barákova I, Českobratrská, náměstí Pad-
lých hrdinů, Erbenova, náměstí U Kalicha, 

Kollárova, náměstí Spojenců, Divišova, 
Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Budovco-
va, Lužická.

Úterý 24. července - blok č. 13 - Bará-
kova II, náměstí Odboje, Hybešova, 
V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotko-
va, Kotěrova, Arbesovo náměstí, Sborov, 
Neumannovo náměstí, J. Kuchaře, parko-
viště Kotěrova.

Čtvrtek 26. července - blok č. 27 - 
Drozdovice, průchod Šmeralova - Droz-
dovice, Na Hrázi, V Polích, Dr. Uhra, 
V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, 
J. Kaštila, Krasická - část za Moravskou.

Úterý 31. července - blok č. 28 - Kra-
sická od Moravské, Moravská, parkoviště 
Moravská - vnitroblok, vnitroblok Morav-
ská, zástavba Mera, Západní, Moravská 
- plocha u Galy, Západní - parkoviště. 

Harmonogram strojního čištění města na červenec 

Milí spoluobčané,
v osmi předchozích vydáních Radničních listů jsme vám pravidelně přinášeli bloky 

otázek týkajících se znalostí z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují pracovníci 
městského úřadu. 

Celkem jsme otiskli 40 otázek. Během letních prázdnin, kdy vyjdou dvoje Radniční 
listy, vám všechny publikované otázky zrekapitulujeme, abyste měli možnost projít si 
všechny bloky znovu a případně se ještě zapojit do naší soutěže. 

V září 2007 začnou vycházet další nové bloky otázek a koncem listopadu letošního 
roku celou soutěž ukončíme. Následovat bude vyhodnocení testu a losování o zajímavé 
ceny. Deset nejlepších z vás bude v prosinci 2007 odměněno . Hlavní ceny jsou hrazeny 
z prostředků Evropské unie, o věcné ceny se postará Městský úřad v Prostějově. Test, 
který průběžně vychází v Radničních listech, je zájemcům k dispozici i na stránkách: 
www.mestopv.cz.

Pozor na uzavírky

Od zahájení provozu cyklobusu v květ-
nu letošního roku uběhly pouhé dva měsí-
ce a již nyní je zřejmé, že si tato nová služ-
ba téměř okamžitě získala své uživatele. 
Svědčí o tom vysoký počet přepravených 
cyklistů a kol. 

„Lidé využívají zejména spoje, které je 
i s jejich koly vyvezou nahoru, na Drahan-
skou vrchovinu. Počty kol přepravených 
zpět už jsou nižší, což je pochopitelné,“ 
uvedl místostarosta Prostějova Mgr. Vlas-
timil Uchytil, iniciátor projektu cyklobus. 
„Pouze déšť nebo přeháňky kazí statistiku. 
Ale tomu se také nelze divit, komu by se 
v dešti chtělo podnikat cyklistické výlety,“ 
dodal Uchytil. 

V období hlavních školních prázdnin, 
tedy v měsíci červenci a srpnu, přibudou 
další spoje, konkrétně v pracovní dny, kdy 
bude možné přepravit cykloturisty z Pros-
tějova směrem na Protivanov. „Spoje vyje-
dou v 7.35 hodin z autobusového nádraží, 
stanice 10, směrem přes Lipovou a Buko-
vou do Protivanova. Další spoj pojede 
v 11.45 hodin z autobusového nádraží, 
stanice 11, přes Vícov a Malé Hradisko do 
Protivanova. Přepravné za kolo bude činit 
15 Kč,“  informoval ing. Jiří Hloch, ředi-
tel autobusové divize společnosti FTL, 
která zajišťuje provoz cyklobusu. „Kromě 
toho zůstávají v platnosti i stávající spoje 
o sobotách a nedělích,“ zdůraznil Hloch. 

„Věřím, že prázdniny budou pro cyk-
lobus znamenat skutečný nápor a že lidé 
této nabídky Zdravého města Prostějova 
využití,“ uzavřel místostarosta Mgr. Vlas-
timil Uchytil.  (jg) Odbor dopravy Městského úřadu v Pros-

tějově upozorňuje řidiče na uzávěrku ulice 
Holandská do 30. června 2007. Důvodem 
je plánovaná rekonstrukce panelového 
domu a jeho střechy a navážka stavebního 
materiálu na tuto rekonstrukci. Investorem 
akce je bytové družstvo v Holandské uli-
ci. 

Do lokality je možné se po dobu uzavír-
ky dostat odbočením z kruhové křižovat-
ky v Plumlovské ulici (rondel Plumlovská 
– Josefa Lady).

Uzavírka Holandské ulice 

Ve dnech 14. a 15. července budou 
v Palackého ulici probíhat práce na kana-
lizaci. 

V těchto dnech zde bude otevřena 
a ohrazena šachta, ulice však nebude pro 
dopravu uzavřena.

Uzavírka Trávnické ulice
Do 7. září letošního roku bude pro 

automobilovou dopravu uzavřena 
část ulice Trávnická v Prostějově (od 
ulice Winklerova po ulici Na Příhoně). 

Důvodem uzavírky je oprava kanaliza-
ce. Průjezd touto lokalitou bude umož-
něn pouze sanitkám a vozidlům inte-
grovaného záchranného systému.

Omezení v Palackého ulici 

Ing. Pavel Drmola,
místostarosta města Prostějova

Česká republika vstoupila rokem 2007 
do období, které představuje nové mož-
nosti čerpání fi nančních prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie na 
významné investiční a neinvestiční pro-
jekty. Jedním z projektů, na který bude 
chtít město Prostějov čerpat dotace, bude 
mimo jiné i rekonstrukce a obnova využití 
jednoho z nejvýznamnějších renesančních 
zámků rodu Pernštejnů, a to zámku Pro-
stějov. 

Tento multifunkční objekt má vzhledem 
ke své historické hodnotě a umístění vyso-
ký potenciál stát se do budoucna aktivní 
součástí společenského a kulturního živo-
ta. Zámek je v současné době prázdný 
a před hlavními představiteli města leží 
náročný úkol rozhodnout  o co možná nej-
efektivnějším využití této unikátní stavby. 

V důsledku této skutečnosti Město Pros-
tějov vyzývá nestátní neziskové organiza-
ce, případně občanská zájmová sdružení, 
k zaslání písemného návrhu možnosti 
využití jednotlivých prostor zámku k roz-
víjení kulturní a společenské činnosti 
jejich organizace, s případnou rámcovou 
ekonomickou analýzou nákladů. 

Písemné návrhy je třeba zaslat odbo-
ru rozvoje a investic Městského úřadu 
v Prostějově do 12. července 2007 v rozsa-
hu maximálně čtyř stránek. Představitelé 
města budou tyto návrhy hodnotit a s nejú-
spěšnějšími organizacemi budou zahájena 
jednání, která by mohla vést k uzavření part-
nerství v rámci možného využití zámku. 

Písemné návrhy tímto poskytnou předsta-
vitelům města zpětnou vazbu o ochotě orga-
nizací tento objekt využít a  vytvořit z něj 
významné kulturně společenské centrum.

Kontaktní osoba: ing. Petra Pavlásková, 
odbor rozvoje a investic Městského úřadu 
v Prostějově, tel: 582 329 701, e-mail: pet-
ra.pavlaskova@mestopv.cz.

Prostějovský zámek vybudoval 
v letech 1522 - 1526 Jan z Pernštej-
na.  Foto: Y. Kadlecová

Výzva k realizaci záměru využití zámku Prostějov

Místostarosta a iniciátor projektu 

Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Lidé využívají zejména spoje, které je 

i s jejich koly vyvezou nahoru, na Drahanskou 

vrchovinu.“ 

Cyklobus si rychle našel své cestující

Náměty k využití prostějovského zámku

Prostějovský zámek, který je součástí historického jádra města, vybudoval v letech 
1522 - 1526 Jan z Pernštejna. Zámek byl součástí městských hradeb. Za Vratislava 
z Pernštejna, který byl nejvyšším kancléřem Království českého, došlo v letech 1568 
- 1572 k rozsáhlé renesanční přestavbě zámku. Byly vybudovány arkády, které však 
byly za třicetileté války zničeny, a překrásný portál, který se dochoval dodnes. 

Na přelomu 16. a 17. stol. se panství stalo majetkem Karla z Lichtenštejna. 
V té době zámek sloužil i jako vězení. V polovině 17. století vypálili město i zámek 
Švédové. Zámek byl později provizorně opraven, ale již nikdy nebyl využíván jako 
panské sídlo. 

V 18. století sloužil jako sýpka a židovské vězení. Ve druhé polovině 19. století 
koupila zámek rodina Chmelařových a vytvořila z něj kulturní centrum. Koncem 19. 
století zámek od Chmelařových koupila prostějovská záložna a zastavárna. 

Čtyřkřídlý renesanční zámek se dočkal svého znovuzrození počátkem 20. století. 
Skupina odvážných architektů mu tehdy vdechla nenapodobitelný novorenesanční 
vzhled. Stěny zámku od té doby zdobí unikátní a působivé sgrafi ty Jano Köhlera. 

V současné době je zámek v majetku města Prostějova. 

Místostarosta ing. Pavel Drmola:

„Jedním z projektů, na který bude chtít město 

Prostějov čerpat dotace ze strukturálních 

fondů unie, bude rekonstrukce a obnova 

využití prostějovského zámku.“ 

Od 5. července od 8 hodin do 8. července (do odstranění dopravního značení) bude 
v místě odbočení do Hliníků uzavřena Palackého ulice z důvodu opravy kanalizační 
vpusti.

Příměstská linková doprava 
VE SMĚRU DO PROSTĚJOVA
Linky 710912, 780640, 780652, 780653, 780710, 780720, 780721 odbočí z ulice 

Plumlovská na ulici Palackého a stejnojmennou zastávku využijí pro výstup cestují-
cích místo zastávky lázně. Linky mající zastávku Dona dále po ul. Wolkerova, Újezd, 
Svatoplukova. Linky nemající zastávku Dona dále po ul. Wolkerova, Dolní, Letecká, 
autobusová stanice. Téže trasy využije linka 780550.

VE SMĚRU Z PROSTĚJOVA
Linky 710912, 780640, 780652, 780653, 780710, 780720, 780721 z autobusové sta-

nice ul. Letecká, Dolní, Wolkerova, Palackého, Plumlovská, kde místo zastávky Bla-
hoslavova, lázně (Hliníky) obslouží zastávku MHD Plumlovská (u Lachmana). Linka 
780550 po téže trase, ale po otočení před výkopem na ul. Blahoslavova obslouží zast. 
MHD lázně.

Linka 760700 využije v obou směrech trasu autobusová stanice ul. Letecká, Dolní, 
Wolkerova, Palackého, Plumlovská.

MHD v Prostějově  
MHD 1 a 11 po obsloužení zastávky Svatoplukova bude pokračovat na Újezd, Wol-

kerova, Brněnská. Vynechá zastávky Vápenice, Palackého, (lázně). Trasa je totožná 
i pro opačný směr.

MHD 32 po obsloužení zastávky pojišťovna pokračuje ul. Fandrlíkova, Krapkova, 
Hacarova, kde na požádání obslouží stejnojmennou zastávku, severní obslužná, nemoc-
nice. Vynechá zastávky lázně, Plumlovská, Plumlovská sídl. Trasa je totožná i pro opač-
ný směr.

MHD 4 po obsloužení zastávky Svatoplukova bude pokračovat na Újezd, Wolkerova 
do ul. Žeranovská. Vynechá zastávky Vápenice, Palackého (lázně). Trasa je totožná i pro 
opačný směr.

MHD 5, 6, 9 a 91 po obsloužení zastávky Svatoplukova bude pokračovat na Újezd, 
Wolkerova, Poděbradovo nám., Palackého. Vynechá zastávky Vápenice, lázně. Trasa je 
totožná i pro opačný směr. Ve směru nemocnice místo lázní obslouží zastávku Poděbra-
dovo nám., ve směru autobusová stanice zastávku Palackého.

Uzavírka ulice Hliníky 
Ve dnech  9. července - 5. srpna bude uzavřena ul. Hliníky z důvodu opravy kana-

lizace.

Příměstská linková doprava 
VE SMĚRU DO PROSTĚJOVA
Nedojde ke změně trasování ani zastávek žádné linky.

VE SMĚRU Z PROSTĚJOVA
Linky 710912, 710715, 780640, 780652, 780653, 780710, 780720, 780721 pojedou 

z aut. st. po trasách dle licencí. Místo zrušené zastávky Blahoslavova, lázně (Hliníky) 
obslouží zastávku MHD Plumlovská (u Lachmana).

Linka 780550 po téže trase, ale místo zrušené zastávky Blahoslavova, lázně (Hliníky) 
obslouží zast. MHD lázně.

Uzavírka Blahoslavovy ulice 


