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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.

Vážené Společenství vlastníků Beneše 
a Valenty, vážení spoluobčané,

děkuji Vám za Váš 
zájem, ve kterém 
jste se na mě obrátili 
v souvislosti s řešením 
problémů dopravní-
ho zatížení v lokalitě 
Olomoucká, potažmo 
v rámci celého města. 

Je nutno přiznat, že dopravní zatížení 
města Prostějova představuje velmi váž-
ný problém vzhledem ke stále se zvyšují-
címu stupni motorizace a vzniku nových 
cílových destinací, například v blízkosti 
nákupní zóny Držovice. Rád bych Vás 
v této souvislosti informoval, že problém 
nárůstu intenzity dopravy plně vnímáme 
a naším cílem  a cílem všech odpovědných 
pracovníků Městského úřadu v Prostějo-
vě  je maximální zefektivnění plynulosti      
a bezpečnosti dopravy tak, aby docházelo 
k co možná nejnižšímu možnému dopa-
du na zdraví a životní prostředí obyvatel. 
V souvislosti s minimalizací negativních 
dopadů dopravy na obyvatele města Pro-
stějova byla v roce 2004 zpracována stu-
die „Analýza životního prostředí ve městě 
Prostějově“, v roce 2005 byly zpracovány 
dokumenty „Místní program ke zlepšová-
ní kvality ovzduší pro město Prostějov pro 
PM10“ a  „Hluková studie na silniční síť 
v majetku města Prostějova“. 

Vzhledem k trendu neustálého nárůstu 
intenzity individuální automobilové a těžké 
nákladní dopravy, a tím předpokládané-
mu nárůstu negativních vlivů dopravy na 
zdraví a bezpečnost našich spoluobčanů, je 
naším cílem postupné odklonění dopravy 
na vnější městský dopravní okruh. V té-
to souvislosti  byl v roce 2005 uveden do 
provozu první kvadrant vnějšího doprav-
ního okruhu města mezi radiálami Plum-
lovská - Kostelecká přes ulice Josefa Lady  
a U Stadionu. Výstavbou okružní křižovat-
ky Brněnská - Okružní byla v roce 2006 
zahájena výstavba druhého kvadrantu vněj-
šího okruhu mezi radiálami Plumlovská 
- Brněnská, která je v současné době v pro-
jekční fázi. V této souvislosti odbor správy 
majetku města provádí výkupy potřebných 
pozemků. Předpokládaná doba dokončení 
této části komunikace se počítá v horizontu 
cca pěti let. 

V severní části města je zamýšleno vést 

vnější dopravní okruh města po ulicích 
Martinákova, Sladkovského a Barákova. 
Ulice Martinákova je již zrekonstruována, 
rekonstrukce ulice Sladkovského je vypro-
jektována v podobě dokumentace pro sta-
vební povolení.  V severovýchodní části 
města je analyzována možnost vybudovat 
komunikaci přes areál bývalého Agrostroje 
propojující ulici Barákova a Vrahovická.  

Řešení jihovýchodní části vnějšího měst-
ského okruhu je ve stádiu rozpracované 
studie, která bude sloužit jako podkladový 
materiál pro další rozhodování o reálnosti 
tohoto záměru. Hlavní důvody brzdící bez-
problémové a rychlé dokončení vnějšího 
okruhu se týkají především výkupu pozem-
ků v předmětném území. 

Obchvat města je zakreslen v územně 
plánovací dokumentaci na základě výsled-
ků a projednání dříve zpracovaných studií. 
Tato stavba majetkově přísluší Olomoucké-
mu kraji. Jeho východní část je již postave-
na a je využívána. Jedná se o část komu-
nikace R46 mezi MÚK Prostějov střed 
a MÚK Prostějov sever. Zbývá realizovat 
MÚK Prostějov jih v oblasti jižně od měst-
ského hřbitova, aby bylo možno využívat 
celý úsek R46 mezi severním a jižním 
okrajem Prostějova. 

Severní část obchvatu města mezi uli-
cemi Kostelecká a Olomoucká je zpra-
cována projekčně ve formě dokumentace 
pro územní řízení (Přeložka silnice II/366 
Prostějov - sever). Dokumentace je předána 
budoucímu investorovi (Krajský úřad Olo-
mouckého kraje) a probíhají jednání mezi 
městem Prostějov a orgány Olomouckého 
kraje týkající se postupu při realizaci tohoto 
záměru. Jihozápadní část obchvatu města 
mezi ulicí Brněnská a Plumlovská je zpra-
covaná v podobě studie. Na základě tohoto 
dokumentu byl upraven územní plán města 
do současné podoby. 

Dopravní průzkum města Prostějova 
v roce 2006 zdůvodnil větší důležitost 
severní části obchvatu, a proto se aktivita 
soustředí do řešení tohoto projektu.

Severozápadní část obchvatu města mezi 
ulicemi Kostelecká a Plumlovská je pouze 
vyznačena v územně plánovací dokumen-
taci. Pro tuto variantu nebyla zpracována 
žádná projektová dokumentace. S jejím 
zpracováním počítá město Prostějov až 
v průběhu realizace přeložky II/366.

K Vašemu problému týkajícího se řeše-
ní rizikové křižovatky na ulici Olomoucká 
s železničním přejezdem mohu sdělit násle-
dující. Rekonstrukce předmětné křižovatky 
je vzhledem ke stávajícímu stavebnětech-
nickému stavu a důležitosti v rámci doprav-
ních vazeb na území města velmi potřeb-
ná. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout 
informaci, že komunikace na ulici Olo-
moucká je v kategorii III. třídy dle zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, a tudíž  jejím majitelem 
a budoucím investorem je Olomoucký kraj. 
Město Prostějov se počátkem tohoto dese-
tiletí snažilo zpracovat projekt pro územní 
řízení na rekonstrukci křižovatky, ovšem 
z důvodu nesouhlasu Drážního úřadu Olo-
mouc s navrženým řešením nebylo možné 
projekt realizovat. 

Dále jsem byl z Vaší strany požádán 
o návrh změny týkající se křižovatky Olo-
moucká - E. Valenty. V této chvíli Vás mohu 
pouze informovat, že toto problémové stáva-
jící dopravní řešení velmi intenzivně vnímá-
me. V současné době je místo analyzováno 
ze strany odpovědných pracovníků Měst-
ského úřadu Prostějov, specialistů v oblasti 
dopravy a zástupců Komise dopravy Rady 
města Prostějova s cílem najít co možná nej-
lepší řešení pro stávající a případně budoucí 
intenzitu dopravního zatížení v koordinaci 
s blízkým železničním přejezdem.

Rád bych Vás v této souvislosti upozor-
nil na skutečnost, že problematika předmět-
né křižovatky ani řešení nárůstu intenzity 
dopravy není z výše uvedených důvodů sou-
částí projektu Regenerace panelového síd-
liště E. Beneše, na základě čehož byl z Vaší 
strany iniciován otevřený dopis. Projekt 
Regenerace panelového sídliště E. Beneše, 
zpracovávaný fi rmou CAD Projekt plus, s. 
r. o. v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 
Sb., o podmínkách poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na podporu regenerace 
panelových sídlišť, si klade za cíl přemě-
nu sídliště E. Beneše ve víceúčelový celek 
a všestranné zlepšení a zkvalitnění obytné-
ho prostředí. Úpravami vedoucími k tomu-
to cíli jsou ve smyslu nařízení vlády práce 
plánovací a realizační, které zahrnují mimo 
jiné úpravy veřejných prostranství, úpravy 
a zřizování dětských hřišť, parkových ploch 
a dalších veřejných rekreačních ploch. 

 S pozdravem
 Ing. Jan Tesař
 starosta města Prostějova

Odpověď starosty města na otevřený dopis 
Společenství vlastníků E. Beneše a E. Valenty 

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 minimálně 
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 uve-
deno přesné datum i hodina čištění. Pokud 
majitelé vozidel nebudou zákazovou znač-
ku respektovat a své vozidlo nepřeparkují, 
musejí počítat se sankcemi. 

 
Pátek 4. května -  blok č. 2: Komenské-

ho, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sádky, 
Telecom okruh, Netušilova, Křížkovského, 
Lutinovova, Filipcovo nám., nám Sv. Čecha 
70, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprko-
va, Koželuhova, parkoviště Křížkovského, 
Telecom parkoviště.

Středa 9. května - blok č. 3: Zlechov-
ská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, 
Hloučelní, J. Lady, Mathonova, parkoviště 
u nemocnice, K. Svolinského, A. Slavíčka, 
parkoviště Svolinského.

Pátek 11. května - blok č. 4: Svolin-
ského část, V. Špály, J. Zrzavého, kpt. 
O. Jaroše část, A. Fišárka, B. Dvorského, 
C. Boudy, S. Suchardy, parkoviště Svolin-
ského, chodník Špály, Zrzavého, parkoviš-
tě kpt. O. Jaroše, chodníky pasáž Penny, 
K. H. Kepky, parkoviště C. Boudy.

Úterý 15. května - blok č. 5: Nerudova, 
Melantrichova, E. Králíka, Polská, Rus-
ká, Dělnická, Fanderlíkova část, Obránců 
Míru, kpt. O. Jaroše část, J. Švermy, par-
koviště Melantrichova, Fanderlíkova par-
koviště.

Čtvrtek 17. května – blok č. 6 – Fan-
derlíkova část, J. B. Pecky, Krapkova, 
Březinova, Dykova, průchod Starorežná 
schody, Bezručovo náměstí, Floriánské 
náměstí, Hliníky, parkoviště Pecky, vni-
troblok Pecky, Krapkova parkoviště, Fan-
derlíkova parkoviště, Krapkova zálivka, 
Resslova. 

Úterý 22. května – blok č. 7 – parko-
viště u Čs. pojišťovny, vnitroblok Koste-
lecká 1, parkoviště vnitroblok 1, vnitro-

blok Kostelecká 2, vnitroblok Kostelecká 
3, parkoviště u zimního stadionu, U Stadi-
onu po Krapkovu, parkoviště Martináko-
va, parkoviště u sběrných surovin, chod-
ník Martinákova, chodník Martinákova 
– Kostelecká, chodník LA – Kostelecká. 

Čtvrtek 24. května – blok č. 8 – Hanač-
ka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří Čapků, 
Tyršova, Sportovní – část, Olympijská, 
Za Velodromem, Polišenského, Hacarova, 
parkoviště pečovatelské služby, parkoviště 
Sportovní, plocha Olympijská, parkoviště 
Pod Kosířem, parkoviště Za Velodromem. 

Úterý 29. května – blok č. 9 – Rejsko-
va, Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, 
Havlíčkova, Martinákova, Sladkovského, 
Volfova, Příční, Květná, Sportovní – část, 
Strojnická. 

Čtvrtek 31. května – blok č. 10 – 
E. Valenty, Veleslavínská, vnitroblok 
Beneše, Krásná, Na Výsluní, Sadová, V. 
Nezvala, vnitroblok Beneše parkoviště, 
zálivka parkoviště, chodník od Sladkov-
ského po Valenty.

Harmonogram blokového čištění města na květen 

Milí spoluobčané,
zkuste si své znalosti z oblasti komunikace, ve které se zdokonalují samotní pracov-

níci městského úřadu. 
V letech 2007 a 2008 absolvují pracovníci MěÚ Prostějov interakční kurzy komuni-

kace. Díky nim mohou lépe porozumět vašim potřebám a přáním a společně s vámi lépe 
hledat adekvátní řešení vašich problémů. 

Nyní máte možnost si s našimi pracovníky ověřit své znalosti této oblasti v rámci tes-
tu, který bude na pokračování otištěn v Radničních listech v průběhu roku 2007. 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. 

Tento test je zájemcům k dispozici  i na stránkách: www.mestopv.cz 

5.  BLOK OTÁZEK
1. Vzdálenost partnerů (2 - 100 m) v komunikaci určuje, zda se jedná o:
a) intimní vzdálenost
b) osobní vzdálenost
c) skupinová vzdálenost
d) veřejná vzdálenost

2. Gestika je:
a) vzájemné dotýkání se osob během komunikace
b) držení těla a pohyby těla
c) pohyby rukou a hlavy

3. Haptika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) vzájemné dotýkání se osob během komunikace
c) pohyby rukou a hlavy

4. Mimika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji

5. Posturologie je:
a) držení těla a pohyby těla
b) pohyby rukou a hlavy
c) projevy pozorovatelné v obličeji

………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, kontakt

Ústřižky s vyznačením odpovědí můžete průběžně vhazovat do připravené schránky 
v informačním středisku městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 12-14 nebo ode-
vzdat zároveň po ukončení celého testu. 

Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení nejlepších z vás. 

CYKLOBUS  PROST JOV - PROTIVANOV
Jede od 5.5. do 23.9.2007

Trasa linkySO,NE a 
SVÁTEK

NE a 
SVÁTEK SO NE a 

SVÁTEK
NE a 

SVÁTEK SO NE a 
SVÁTEK

SO,NE a 
SVÁTEK

7:35 11:20 12:45 14:40 Prost jov, aut. st. 9:45 12:10 13:20 16:55
7:43 11:27 12:53 14:47 Prost jov, Blahoslavova, lázn 9:42 12:06 13:17 16:51
7:54 11:34 13:04 14:52 Prost jov, Krasice, rozc. 9:38 12:02 13:13 16:48
8:10 12:00 13:20 15:36 Vícov 9:15 11:48 12:56 16:34
8:15 < 13:25 < Ptení, Holubice < 11:43 12:51 16:28
8:30 < 13:40 < Lipová, to na < 11:29 12:36 16:13
8:38 < 13:48 < Buková < 11:21 12:30 16:06

< 12:12 15:48 Malé Hradisko 9:03 < < <
8:58 12:18 15:55 Protivanov 8:58 11:15 12:18 16:00

Jede od 2.7. do 31.8.2007
Trasa linkyPO-PÁ PO-PÁ PO-PÁ PO-PÁ

7:35 11:45 Prost jov, aut. st. 9:53 16:00
7:41 11:51 Prost jov, Blahoslavova, lázn 9:46 15:55
7:46 11:57 Prost jov, Krasice, rozc. 9:42 15:51
8:07 12:23 Vícov 9:17 15:28
8:12 < Ptení, Holubice < <
8:26 < Lipová, to na < <
8:33 < Buková < <

< 12:35 Malé Hradisko 9:06 15:17
8:38 12:45 Protivanov 9:01 15:10

Od 5.5.2007 do 1.7.2007 P EPRAVA KOLA  ZDARMA. Od 2.7.2007 cena za kolo 15 K .

Jízdní řád cyklobusu

Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí MěÚ v Prostějově 

Počínaje pondělkem 23. dubna začal 
na budovách Městského úřadu v Prostě-
jově na náměstí T. G. Masaryka 12 – 14 
a ve Školní ulici sloužit majáček pro zra-
kově postižené. Jde o speciální dálkově 
ovládaný hlásič, který zrakově handica-
povanému občanovi podá přesnou infor-
maci o tom, kde se právě nachází a jaké 
prostory jsou za příslušnými vstupními 
dveřmi.

„Dva takové majáčky už fungují 
na hlavním prostějovském vlakovém 
nádraží, další jsou u sídla Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých 
ve Svatoplukově ulici a u Tyfl ocentra,“ 
uvedla Alena Hejčová z organizace nevi-
domých a slabozrakých. „Nyní budou 
mít tedy slabozrací a nevidomí v Prostě-
jově už celkem šest hlásičů,“ dodala.  

Zařízení v celkové hodnotě zhruba 
dvacet tisíc korun zakoupilo město Pro-

stějov. „Chceme tím umožnit zrakově 
postiženým občanům větší komfort při 
pohybu městem,“ vysvětlil místostarosta 
Mgr. Vlastimil Uchytil. 

Hlasové zařízení však umí podat zrako-
vě postiženým i další informace. „V pří-
padě, že se přiblíží k některé z autobuso-
vých zastávek a stisknou na ovladači dané 
tlačítko, ihned zjistí, zda přijíždí autobus 
městské hromadné dopravy a o kterou lin-
ku jde. Autobusy MHD jsou totiž podob-
nou technikou vybaveny také. I nevidomí 
chtějí být samostatní a takovéto hlásiče 
jim v orientaci po městě hodně pomáha-
jí,“ uzavřela Hejčová.

Dálkový ovladač k hlasovému majáč-
ku může zrakově postižený pořídit jako 
kompenzační pomůcku. V odůvodně-
ných případech lze pro nákup získat 
i fi nanční podporu z odboru sociálních 
věcí městského úřadu. Ovladač „do 
ruky“ přijde na zhruba dva tisíce korun, 
ovladač zabudovaný ve slepecké holi 
stojí přibližně o tisíc korun víc.

Zrakově postižení se mohou dívat očima majáčku
Zařízení za zhruba dvacet tisíc zakoupilo město Prostějov

Dálkový ovladač k hlasovému majáč-
ku předvádí Alena Hejčová z organi-
zace nevidomých a slabozrakých.

Starosta města Prostějova ing. Jan Tesař 
obdržel od Českomoravského fotbalového 
svazu poděkování, v němž se uvádí:

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych touto cestou poděko-

val Radě a Zastupitelstvu města Prostějova 
za příspěvek z rozpočtu. Chci Vás ujistit, 
že tato podpora bude využita ve prospěch 
rozvoje mládežnické kopané a vzorné 

reprezentace města. Považuji to také za 
zahájení nové etapy vzájemné spoluprá-
ce v oblasti rozvoje mládežnické kopané 
u dalších připravovaných projektů.

S úctou 
Ing. Vladimír Trunda, 

předseda Okresního fotbalového 
svazu Prostějov

Poděkování za podporu z rozpočtu města

od Českomoravského fotbalového svazu

Vážený pane starosto, 
v sobotu 21. 4. 2007 jsme se byli podí-

vat ve vašem městě. Překvapila nás jeho 
čistota, která se všude nevidí, bohužel ani 
v Praze.  

Líbila se nám zeleň a upravené záhony 
plné květin, které nikdo u vás pravdě-
podobně neničí. Vaše město nás zaujalo 
a v létě  se k vám podíváme zas. 

  Miluše I., Příbram

Pochvala od návštěvníků města


