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Ing. Antonín Zajíček, 
vedoucí odboru rozvoje a investic

S měsícem září se předškoláci a žáci 
základních a středních škol opět vracejí do 
školních lavic. Uvolnění školních budov 
o prázdninách využilo město Prostějov 
k jejich rekonstrukcím a stavebním úpra-
vám. 

V mateřské škole ve Smetanově ulici, 
stejně jako v základní škole v Rejskově 
ulici došlo k výměně oken. V MŠ ve Sme-
tanově ulici přišla na 850 tisíc Kč a v ZŠ 
v Rejskově ulici na 1 200 tisíc Kč. 

V mateřské škole v Partyzánské uli-
ci byla provedena vedle výměny oken 
i rekonstrukce kotelny v celkové ceně 
2 600 tis. Kč. 

Ve Střední odborné škole průmyslové 
a středním odborném učilišti v Lidické 
ulici byla vyměněna a natřena okna a dále  
byly rekonstruovány podlahy v ceně 700 
tis. Kč. 

Žáci základní školy v ulici Dr. Horáka 
se dočkali nově zrekonstruovaných šaten, 
včetně nového osvětlení v celkové částce 
milion korun. 

V základní škole v Palackého třídě bylo 
zrekonstruováno v letních měsících soci-
ální zařízení v částce 890 tis. Kč. 

V základních školách v Majakovského 
ulici, na Sídlišti Svobody, v ulicích Dr. 
Horáka, E. Valenty a Rejskova proběh-
la rozsáhlá rekonstrukce hydraulických 
regulačních systémů ústředního topení 
a instalace termostatických ventilů v cel-

kové ceně 4 820 tis. Kč. 
Největší změna  čeká na žáky základ-

ní školy v Melantrichově ulici. Těm bude 
v měsíci září zpřístupněna nová přístavba 
tělocvičny, která bude sloužit převážně 
pro potřeby výuky gymnastiky. 

Rekonstrukcí uvedených předškolních 
a školních zařízení získá město Prostějov 
moderní a technologicky vyhovující škol-
ní objekty, které přispějí k významnému 
zkvalitnění podmínek ve vzdělávání žáků 
všech typů školských zařízení. 

Školáky i předškoláky přivítaly 
po prázdninách rekonstruované prostory  

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

Představitelé města Prostějova a zástup-
ci fi rmy Silnice Brno, spol. s. r. o., slav-
nostně otevřeli v  pondělí 27. srpna 
zrekonstruované komunikace Ovesná 
a Ječná v Prostějově - Čechovicích. Obě 
ulice se nacházejí v katastrálním území 
Domamyslice a navazují kolmo na ulici 
Čechovickou. Ulice Ječná je dlouhá 240 
metrů a dalších 40 metrů tvoří její boční 
rameno. Ulice Ovesná měří 120 metrů. 

„Byla zde vybudována nová dešťová 
kanalizace pro odvodnění komunika-
cí, chodníků a nemovitostí, která byla 
napojena na rekonstruovanou dešťovou 
kanalizaci v ulici Čechovická. Dále jsme 
zajistili opravy stávajících komunika-
cí a chodníků o celkové ploše zhruba 3 
100 metrů čtverečných. Vybudováno zde 
bylo také veřejné osvětlení o počtu 17 

světelných stožárů,“ přiblížil investici 
Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvo-
je a investic Městského úřadu v Prostě-
jově.

„Úpravy byly zahájeny v loňském roce 
rekonstrukcí kanalizace v ulici Čecho-
vická a následně byla vybudována nová 
kanalizace v ulicích Ovesná a Ječná. Tyto 
práce skončily v březnu letošního roku. 
Poté už odstartovaly práce na rekonstruk-

cích jednotlivých ulic,“ doplnil místosta-
rosta Miroslav Pišťák s tím, že mimo jiné 
byla provedena sanace podloží, navezeny 
nové únosné materiály, osazeny obrubníky 
a zřízeny uliční vpusti. 

Akce zahájená v listopadu loňského 
roku skončila v srpnu roku 2007. Celkové 
náklady dosáhly částky zhruba 17 milió-
nů korun. Stavbu realizovala fi rma Silnice 
Brno, spol. s. r. o.

Rekonstrukce ulic Ovesná a Ječná 
přišla na zhruba 16 milionů korun 

Obě komunikace jsou v provozu od konce srpna

Zrekonstruované komunikace Ječná a Ovesná byly slavnostně otevřeny v pondělí 27. srpna. Jako první se na 
jedné z nich projel jeden ze zdejších nejmladších obyvatel.  Foto: Jana Gáborová 

O stručnou odpověď na tuto otázku 
jsme požádali místostarostu Mgr. Aloi-
se Mačáka, který je předsedou dozorčí 
rady Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Město Prostějov má v současnosti ve 
vlastnictví 1 700 bytů. Již několik roků 
provádíme kontroly nájemníků bydlících 
v městských bytech, a to i v souvislosti 
s vlastnictvím nemovitostí nebo družs-
tevních 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 Prostějo-
vě soudní žaloby a využíváme možnosti 
dané novelou občanského zákoníku, která 
vstoupila v účinnost dne 31. 3. 2006. Tato 
novela přináší důležité změny do práv 
a povinností nájemníků. Například umož-
ňuje, aby pronajímatel mohl vypovědět 
nájem bytu, aniž by potřeboval přivolení 
soudu k výpovědi za předpokladu, že má 
k výpovědi kvalifi kovaný důvod stanove-
ný v zákoně. Výpovědní důvody dle § 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,
- musí v ní být uvedena 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.

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, jsme povinni 
nekompromisně uplatňovat výkon vlast-
nických práv.

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

Ptáte se na

Kontroly v městských bytech 

Místostarosta Mgr. Alois Mačák: 

Slušných nájemníků si velmi vážíme. Na 

druhou stranu u těch nájemníků, kteří si nepl-

ní svoje povinnosti, jsme povinni nekompro-

misně uplatňovat výkon vlastnických práv. 

V pátek 10. srpna byla slavnostně pře-
dána do užívání dvě zrekonstruovaná 
dětská hřiště v ulici Belgická v Prostě-
jově. „Jedná se o jedno hřiště pro větší 
a jedno pro menší děti,“ upřesnil mís-
tostarosta Pavel Drmola. Na hřišti pro 
větší děti budou moci jeho návštěvníci 
využívat jednu ocelovou multifunkční 
herní sestavu, dále závěsnou houpačku 
pro dvě děti, kolotoč a otočnou ocelovou 
tyč. Dopadové plochy jsou v písku. Celý 
areál je oplocen a osázen lavičkami. 

„Menší děti se mohou těšit na dome-
ček, skluzavku, jednu překlápěcí hou-
pačku a dvě pružinové houpačky. Obě 

hřiště jsou nově osázena zelení,“ vyzdvi-
hl místostarosta Drmola. 

Piktogramy u obou hřišť znázorňují 
provozní řád a vysvětlují, pro jak vel-
ké děti je areál určen. „Budování obou 
hřišť trvalo zhruba jeden měsíc a při-
šlo na přibližně jeden milion 800 tisíc 
korun. Obě herní plochy jsme realizova-
li na základě požadavků občanů,“ uza-
vřel místostarosta Pavel Drmola s tím, 
že zanedlouho budou slavnostně předá-
na do užívání další dětská hřiště rekon-
struovaná odborem komunálních služeb 
nebo nově vystavěná odborem rozvoje 
a investic. (jg) 

Stavební investice

V základní škole v Rejskově ulici došlo k výměně oken.  Foto: archiv 

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

„Úpravy v Ječné a Ovesné ulici byly zahá-

jeny v loňském roce rekonstrukcí kanalizace 

v Čechovické ulici.“ 

Dětská hřiště v Belgické ulici 
svítí novotou 

Děti se mimo jiné mohou vyřádit na multifunkční herní sestavě.  Foto: Y. Pudilová 

Od neděle 2. září došlo k částečným změ-
nám jízdních řádů MHD Prostějov na linkách 
číslo 3, 4, 6, 31 a 32. Změny se týkají přede-
vším linky MHD číslo 3, na které byly prove-
deny časové úpravy a která byla ukončena na 
zastávce Tesco. 

Na základě připomínek občanů bude 
uspíšen večerní spoj linky MHD číslo 6 do 
Domamyslic s odjezdem z autobusové stanice 
ve 22.10 hodin, a to v návaznosti na zajištění 
přestupu z osobního vlaku od Olomouce. 

Linka MHD číslo 32 přes Sídliště E. Beneše 
bude posílena o večerní spoj zajišťující odvoz 
zaměstnanců odpolední směny s odjezdem 
z autobusové stanice ve 22.25 hodin.  

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.  

Informace o změnách lze získat v infor-
mační kanceláři FTL, telefon 582 333 181 

nebo na internetových stránkách společnosti 
www.ftl.cz.

Městská hromadná doprava

Změny v jízdních řádech

Změny se týkají především linky č. 3 ukončené u Tesca.  Foto: Y. Pudilová 

V souvislosti s uzavřením mostu přes 
říčku Hloučelu v Olomoucké ulici může 
dojít ke zpoždění některých autobusových 
spojů. Veškerá doprava vozidly do 18 tun 
hmotnosti a doprava autobusy je vedena 
po provizorním mostě. V obou úsecích 
předmostí a na samotném mostě je sníže-
na rychlost na 20 km/hod. V důsledku 
toho se mohou tvořit kolony vozidel, které 

mohou mít za následek zpožďování všech 
autobusových linek projíždějících daným 
úsekem.

Žádáme proto cestující o shovívavost 
a o to, aby při plánování svých cest počíta-
li s pravděpodobným zpožďováním auto-
busových  linek. 

 Martina Zatloukalová, 
 FTL - First Transport Lines, a. s.

Autobusy projíždějící Olomouckou 
ulicí mohou mít zpoždění 


