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Inženýrské sítě 

v Držovicích

Odpovídá ing. Antonín Zajíček, vedou-
cí odboru výstavby:

Na základě schváleného rozpočtu pro rok
2004 je zpracována projektová dokumenta-
ce, která řeší doplnění a rekonstrukci inže-
nýrských sítí, chodníků, komunikací a veřej-
ného osvětlení v místní části Držovice, a to
v lokalitách, které jsou v současné době za-
stavěny. V této dokumentaci jsou aktualizo-
vány poznatky z dříve zpracovaných doku-
mentací jednotlivých ulic (například Svadův-
ky, Fibichova ulice).

V minulosti byly zpracovány pouze doku-
mentace jednotlivých ulic (Fibichova, Sva-
důvky) řešící především chybějící inženýr-
ské sítě prováděné v souladu s tehdy schvá-
leným rozpočtem.

V Radničních novinách č. 4 z roku 2002
jsem odpovídal pouze na otázky týkající se
ulic Fibichova a Svadůvky. Odhad investič-
ních nákladů vycházel z tehdy zpracovaného
rozsahu projektové dokumentace a cenové
úrovně platné v době zpracování této doku-
mentace.

Vybudování 

protihlukové stěny 

u silnice I/46

Odpovídá ing. Miroslav Nakládal, ve-
doucí odboru dopravy:

Na jednání zástupců Občanského sdružení
Držovice a odboru dopravy městského úřadu
dne 6. 4. 2004 byl mimo jiné vznesen požada-
vek týkající se protihlukové stěny u silnice
I/46.

Majitelem silnice I/46 vedoucí kolem Dr-
žovic je stát, který pověřil správou silnice or-
ganizaci Ředitelství silnic a dálnic. Ta je mi-

mo jiné zodpovědná i za dodržování hluko-
vých limitů stanovených nařízením vlády č.
502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepřízni-
vými účinky hluku a vibrací.

Odbor dopravy proto jednal v záležitosti
protihlukové stěny s Ředitelstvím silnic a dál-
nic, správou Olomouc, do jejíž kompetence
dotčený úsek silnice I/46 patří. Bylo zjištěno,
že tato organizace objednala již začátkem le-
tošního roku vypracování hlukové studie tý-
kající se silnic I. třídy v Olomouckém kraji.
Tato studie dá objektivní odpověď na otázku,
zda jsou překročeny hlukové limity stanovené
nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací a zda jsou požadavky Občanského sdru-
žení Držovice oprávněné.

Studie měla být dle sdělení zodpovědného
pracovníka Ředitelství silnic a dálnic, správy
Olomouc, dokončena do 31. července letošní-
ho roku. Došlo však ke zdržení a nový termín
pro její odevzdání je stanoven na 3. září 2004.
Ředitelství silnic a dálnic je připraveno záleži-
tost řešit, ale až na základě výsledků hlukové
studie.

Retardér u dětského hřiště

Odpovídá ing. Miroslav Nakládal, ve-
doucí odboru dopravy:

Instalaci retardéru u dětského hřiště v Dr-
žovicích do 30. července 2004 zástupcům Ob-
čanského sdružení Držovice nikdo neslíbil.
Tento termín byl uveden v našem stanovení
dopravního značení. Termíny zde uváděné
mají pouze orientační charakter.

Odpovídá ing. Jaroslav Štěpaník, vedou-
cí odboru komunálních služeb:

Odbor komunálních služeb instalaci re-
tardéru do 30. 7. 2004 neslíbil. Instalace do-
pravního značení se realizuje na základě
Stanovení dopravního značení, které vysta-
vuje odbor dopravy. Odbor komunálních

služeb obdržel pokyn k instalaci dopravní-
ho značení 8. července 2004. Objednávka
byla vystavena 12. července 2004. Vlastní
instalaci provedly Technické služby Pro-
stějov , s. r. o., dne 11. srpna 2004.

Rozšíření městské 

hromadné dopravy 

v Držovicích

Odpovídá ing. Miroslav Nakládal, ve-
doucí odboru dopravy:

Schvalování a zveřejňování jízdních řádů
veřejné linkové dorpavy upravuje § 17 záko-
na č. 111/1994 o silniční dopravě. Změny jízd-
ních řádů vlakové a příměstské autobusové
dopravy lze provádět pouze v termínech sta-
novených ministerstvem dopravy. V letošním
roce se tyto jízdní řády měnily 13. 6. 2004
a k dalším změnám dojde 12. 12. 2004

Tyto termíny se však na základě výše uvede-
ného ustanovení zákona o silniční dopravě ne-
vztahují na změny jízdních řádů městské auto-
busové dopravy provozované na území města.
Jízdní řády MHD jsou měněny v termínech sta-
novených dopravním řádem po dohodě s do-
pravcem. Protože je změna jízdního řádu MHD
spojena s vydáním sešitového jízdního řádu
a dalšími kroky směřujícími k informování ce-
stujících, bývá termín změn stanoven až při na-
kumulování většího počtu změn jízdních řádů
jednotlivých linek.

V letošním roce byl pro změny jízdního řá-
du MHD v Prostějově zvolen termín 1. září
2004, a to i z důvodu mimořádných změn jízd-
ních řádů příměstské dopravy v souvislosti
s novým školním rokem. Dřívější změna jízd-
ních řádů linek MHD týkající se pouze Držo-
vic nebyla možná i z toho důvodu, že má vaz-
by i na jízdní řády ostatních linek MHD v Pro-
stějově a nebylo ji možné provést izolovaně.

Požadavkům zástupců Občanského sdru-
žení Držovice jsme vyhověli a v jízdních řá-

dech platných od 1. září 2004 jsou zapraco-
vány.

Areál cihelny v Držovicích

Odpovídá ing. Martina Cetkovská, ve-
doucí odboru životního prostředí:

1. Činnost cihelny
Podle evidence dobývacích prostorů vedené

u Obvodního báňského úřadu v Brně je evido-
ván dobývací prostor v k.ú. Držovice v souladu
s ustanovením § 29 odst. 3 zákona ČNR č.
44/1888 Sb., o ochraně a využití nerostného bo-
hatství (horní zákon). Dobývací prostor byl sta-
novený rozhodnutím bývalého Generálního ře-
ditelství Československých cihlářských - GŘ
v Brně ze dne 12. 7. 1966.

Dne 25. 6. 2004 vydal Obvodní báňský úřad
Brno rozhodnutí o plánu otvírky, přípravy a do-
bývání obsahující stanovení podmínek, za kte-
rých je možno provádět dobývání výhradního
ložiska (cihlářské hlíny ) a s tím související čin-
nosti.

V současné době je tedy povolena těžba
v dobývacím prostoru, a to jak výhradního ne-
rostu, tak i jiných surovin. Kontrola dodržo-
vání podmínek rozhodnutí a veškeré činnosti
v prostoru dobývacího prostoru je v kompe-
tenci Obvodního báňského úřadu v Brně.

2. Kontroly cihelny Držovice 

z hlediska odpadového 

hospodářství
Z hlediska odpadového hospodářství Měst-

ský úřad v Prostějově dle zákona o odpadech
kontroluje, jak právnická osoba dodržuje usta-
novení právních předpisů. Obdobné kompeten-
ce má v této oblasti také správní orgán Česká
inspekce životního prostředí. Na základě zjiště-
ných nedostatků ukládá MěÚ v Prostějově
sankce a nápravná opatření. V současné době
v uvedené lokalitě probíhá kontrolní činnost.

3. Kompetence z hlediska 

ochrany ovzduší
Jelikož se jedná o střední zdroj znečištění

ovzduší, provádí Městský úřad v Prostějo-
vě, odbor životního prostředí, u tohoto sub-
jektu vyměřování poplatku, odkladu nebo
prominutí části poplatku za znečišťování
ovzduší. V rámci něj ověřuje údaje souhrn-
né provozní evidence středního zdroje.
Kontrolu provozu zdroje a vlastní kontrolu
technologie včetně ukládání sankcí a ná-
pravných opatření provádí Česká inspekce
životního prostředí.

Poslední kontrolní šetření bylo provede-
no dne 27. 5. 2004 v součinnosti s Českou
inspekcí životního prostředí, oblastním in-
spektorátem v Olomouci. Zjištěné skuteč-
nosti byly oznámeny příslušnému správní-
mu úřadu, tj. Krajskému úřadu Olomoucké-
ho kraje, odboru životního prostředí.

4. Úklid odpadu 

na vlastním pozemku, 

který není veřejně přístupný,

nebo v nemovitosti, 

která není 

veřejně přístupná
nelze na základě současných platných práv-
ních předpisů nařídit, neboť jak je uvedeno
v definici pojmu „odpad“ dle zákona o odpa-
dech, „je odpadem každá movitá věc, které se
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost
se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin od-
padů uvedených v příloze č. 1 k tomuto záko-
nu.“ Odpadem se věc stává až v okamžiku,
kdy se jí vlastník hodlá zbavit, neboť mu již
neslouží k původnímu účelu.

5. Prošetření poškození dřevin

v ulici U cihelny
V současné době probíhá ve věci poškoze-

ní dřevin v ulici U cihelny správní řízení.

Jak jsou průběžně řešeny některé problémy a nedostatky v Držovicích

Opravy v městských 
lázních

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 91 (sprá-
va bytů a nebytových prostor) o 250 tisíc na
navýšení položky oprav v městských lázních
a současně se o stejnou částku snižuje rezer-
va pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova.

Opravy ve víceúčelové hale

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 91 (sprá-
va bytů a nebytových prostor) o 307 tisíc ko-
run na navýšení položky oprav ve víceúče-
lové hale a současně se o stejnou částku sni-
žuje rezerva pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova.

Statické zajištění 
domu na náměstí 
T. G. Masaryka

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 91 (sprá-
va bytů a nebytových prostor) o 300 tisíc ko-
run na statické zajištění domu na náměstí T.
G. Masaryka 6 a současně se o stejnou část-
ku snižuje rezerva pro rozpočtová opatření
Rady města Prostějova.

Valná hromada 
Domovní správy 

Prostějov, s. r. o. - zpráva 
o hospodaření za I. pololetí 2004

Rada města Prostějova po projednání při
výkonu působnosti valné hromady společ-
nosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. po
projednání vzala na vědomí výsledky hospo-
daření společnosti Domovní správa Prostě-
jov,s. r. o., za 1. pololetí roku 2004 .

Ukončení nájmu nebytových 
prostor v Domě s pečovatelskou

službou v Hacarově ulici

Rada města Prostějova po projednání

schválila ukončení nájmu nebytových pro-
stor v domě s pečovatelskou službou v Ha-
carově ulici č. 4343/2 v Prostějově s Chari-
tou Prostějov, v souladu s čl. IV. smlouvy
o nájmu nebytových prostor č. 501 dohodou,
k datu 31.8.2004.

Záměr prodeje 
pozemků v k. ú Prostějov 

a Kralice na Hané 
(průmyslová zóna - sektor G)

společnosti 
MUBEA - HZP, s. r. o.

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje pozemků p.č. 7360/33
- orná půda o výměře 353 m2, p.č. 7362/1 -
zastavěná plocha o výměře 56 m2, p.č.
7362/2 - zastavěná plocha o výměře 177 m2,
p.č. 7360/25 - orná půda výměře 2 418 m2,
částí pozemků p.č. 7357/1 - orná půda o vý-
měře cca 55.300 m2, p.č. 7360/4 - orná půda
o výměře cca 28 200 m2, p.č. 7360/27 - orná
půda o výměře cca 23 900 m2, p.č. 7360/28
- orná půda o výměře cca 400 m2, všechny
v k.ú. Prostějov (přesná výměra bude známa
po zpracování GP) a části pozemku p.č.
309/32 - orná půda o výměře cca 20.900 m2

v k.ú. Kralice na Hané (přesná výměra bude
známa po zpracování GP) společnosti MU-
BEA - HZP s. r. o., se sídlem Prostějov, za
účelem výstavby závodu na výrobu automo-
bilových součástek za následujících podmí-
nek:

- kupující daruje městu Prostějovu finanč-
ní příspěvek na vybudování nového mostní-
ho objektu a části přístupové komunikace
mezi ulicemi Kralická a Kojetínská v délce
cca 220 m včetně křižovatky pro umožnění
další výstavby v sektoru G průmyslové zóny
města Prostějova,

- kupní cena za převáděné pozemky spolu
s finančním příspěvkem uvedeným výše bu-
de stanovena v celkové výši minimálně 
1 000 000 EUR,

- město Prostějov se zaváže vybudovat na
vlastní náklady a s použitím finančního přís-
pěvku kupujícího část páteřní komunikace
v sektoru G průmyslové zóny města Prostě-
jova v délce cca 220 m a nový mostní objekt
a tím zajistit přístup k převáděným nemovi-
tostem z ulice Kralická, a to v termínu do 
31. 12. 2006; do doby dokončení výstavby
výše uvedené části páteřní komunikace bude
město Prostějov povinno zajistit kupujícímu

odpovídající přístupovou cestu z ulice
U Spalovny,

- kupující se zaváže vybudovat veškeré
potřebné přípojky inženýrských sítí k převá-
děným nemovitostem na svůj náklad a za-
platit veškeré náklady spojené s vynětím
převáděných nemovitostí ze zemědělského
půdního fondu,

- v kupní a darovací smlouvě bude zříze-
no věcné předkupní právo prodávajícího
k převáděným pozemkům,

- náklady spojené s vypracováním geome-
trického plánu a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu práv
do katastru nemovitostí zaplatí kupující,

- kupní a darovací smlouva bude uzavře-
na poté, co bude město Prostějov zapsáno
v katastru nemovitostí jako výlučný vlastník
předmětných pozemků; do doby uzavření
kupní a darovací smlouvy budou vzájemné
vztahy upraveny smlouvou o smlouvě bu-
doucí o koupi nemovitostí a o smlouvě daro-
vací.

Záměr prodeje 
objektu 
Dolní 15

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje objektu bydlení č.p.
2134 (Dolní 15 v Prostějově) na pozemku
p.č. 3904 a pozemků p.č. 3904 - zastavěná
plocha o výměře 148 m2 a p.č. 3905 - ostat-
ní plocha o výměře 366 m2, vše v k.ú. Pro-
stějov, formou neveřejného vícekriteriální-
ho výběrového řízení (forma obálkové sou-
těže) za nabídnutou kupní cenu, přičemž
budou splněny následující podmínky:

- kupní cena bude stanovena minimálně
ve výši dle znaleckého posudku a bude za-
placena před podpisem kupní smlouvy,

- do dvou let od podpisu kupní smlouvy
bude objekt č.p. 2134 na pozemku p.č. 3904
v k.ú. Prostějov zdemolován a do pěti let od
podpisu kupní smlouvy vystavěn nový ob-
jekt na pozemcích p.č. 3904 a p.č. 3905
v k.ú. Prostějov s odsunem stavební čáry
(včetně pravomocného kolaudačního roz-
hodnutí); pro případ nesplnění některé
z uvedených podmínek se stanovuje smluv-
ní pokuta ve výši 20 000 Kč za každý i za-
počatý kalendářní měsíc prodlení s demolicí
objektu nebo výstavbou nového objektu
a možnost prodávajíc ího od kupní smlouvy
odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné

předkupní právo města Prostějova k převá-
děným nemovitostem do doby výstavby no-
vého objektu (včetně pravomocného kolau-
dačního rozhodnutí) na pozemích p.č. 3904
a p.č. 3905 v k.ú. Prostějov,

- náklady na zpracování znaleckého po-
sudku a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu práv do katastru
nemovitostí uhradí kupující.

Prodej pozemku 
v průmyslové zóně sektor B

společnosti 
SPEDITION FEICO, 

spol. s r. o.

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila Zastupitelstvu města Prostějova
schválit prodej pozemku p.č. 343 (PK) o vý-
měře 19 983 m2 v k.ú. Kralice na Hané, spo-
lečnosti SPEDITION FEICO, spol. s r.o., se
sídlem Prostějov, za účelem výstavby nové-
ho sídla společnosti, za následujících pod-
mínek :

- kupní cena bude stanovena ve výši 450
Kč/m2 za část předmětného pozemku o vý-
měře 16 963 m2 a ve výši 250 Kč/m2 za část
předmětného pozemku o výměře 3 020 m2,
tj. celkem 8 388 350 Kč; kupní cena bude
v plné výši uhrazena před podpisem kupní
smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města Prostějova k převá-
děnému pozemku, a to na dobu určitou do
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnu-
tí, kterým bude povoleno užívání všech čás-
tí nového sídla společnosti na převáděném
pozemku tak, že se kupující zavazuje nabíd-
nout ho v případě svého úmyslu pozemek
prodat nebo jinak zcizit prodávajícímu za
cenu rovnající se kupní ceně sjednané při
převodu pozemku z vlastnictví města Pro-
stějova do vlastnictví společnosti SPEDITI-
ON FEICO, spol. s r.o.,

- kupující bude povinen provést výstavbu
nového sídla společnosti na převáděném po-
zemku včetně pravomocného kolaudačního
rozhodnutí nejpozději do 3 let po uzavření
kupní smlouvy; pro případ nedodržení této
podmínky bude v kupní smlouvě sjednána
smluvní pokuta ve výši 200 000 Kč za kaž-
dý měsíc prodlení a v případě, že výstavba
objektu nebude v daném termínu vůbec za-
hájena, možnost prodávajícího od kupní
smlouvy odstoupit,

- správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu práv do katastru ne-
movitostí uhradí kupující.

Pronájem 
plakátovacích ploch

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem 18 ks plakátovacích
sloupů umístěných na částech pozemků p.č.
7717/1, p.č. 7706, p.č. 7924, p.č. 7905, p.č.
7898/3, p.č. 7817/1, p.č. 316/3, p.č. 4022,
p.č. 7657/1, p.č. 7992, p.č. 5296/7, p.č.
4268/1, p.č. 7683, p.č. 6055/1, p.č. 6169/93,
p.č. 3512/4, p.č. 7796 a p.č. 2418/8, vše
v k.ú. Prostějov, a pronájem částí pozemků
p.č. 2710/15, p.č. 6169/1, p.č. 6083/5, p.č.
656/12, p.č. 416/9, p.č. 5736/55, p.č. 7977,
p.č. 2499/1, p.č. 7595 a p.č. 3631 /48, vše
v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 50 v k.ú.
Krasice, části pozemku p.č. 501/1 v k.ú. Če-
chovice u Prostějova a části pozemku p.č. 4
v k.ú. Domamyslice o výměře jednotlivých
částí pozemků 1 m2, tj. celkem 13 m2, za úče-
lem provozování plakátovacích ploch na
území města Prostějova, společnosti IN-
ZERTNÍ AGENTURA PROFIT s. r. o., se
sídlem Olomouc, za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou tří let,

- nájemné bude činit za období 3 let cel-
kem 100 000 Kč a bude v celé výši zaplace-
no předem,

- informační materiály města Prostějova
budou vylepovány za symbolickou 1 Kč,

- nájemné bude každoročně upraveno in-
flačním koeficientem,

- závazek společnosti investovat 474 tisíc
korun dle podmínek zakázkové soutěže.

Výpůjčka 
nebytových prostor 

- Újezd 23

Rada města Prostějova po projednání
schválila výpůjčku nebytových prostor
umístěných v přízemí objektu č.p. 2167 na
pozemku p.č. 3948 v k. ú. Prostějov (Újezd
23 v Prostějově) o celkové výměře 287 m2

Základní umělecké škole Vladimíra Ambro-
se, příspěvkové organizaci, se sídlem Pro-
stějov, Kravařova ul. 14, na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za účelem roz-
šíření činnosti ZUŠ.

Rada města Prostějova na své 51. schůzi dne 31. 8. 2004 mimo jiné projednala:


