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Základní charakteristika
Město Prostějov, které je centrem stejnojmenného okresu v Olomouckém kraji, leţí na západním
okraji úrodné roviny Hané, v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské
vrchoviny. Prostějov leţí na jedné z nejsilnějších rozvojových os České republiky (Brno – Ostrava) a s
městy Olomouc (statutárním městem od 24. 11. 1990) a Přerov (statutárním městem od 1. 7. 2006)
tvoří silné středomoravské seskupení.
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Rozloha okresu Prostějov činí 770 km . V celém okrese je registrováno více neţ 110 tisíc obyvatel.
Samotné město Prostějov je pověřená obec III. stupně pro správní obvod vymezený územím celkem
76 obcí.
V současné době město tvoří jádrová městská část Prostějov a 6 místních částí – Krasice, Čechovice,
Domamyslice, Vrahovice, Čechůvky a Ţešov. Posilování samosprávy v místních částech města
Prostějova je zajišťováno aktivní činností osadních výborů, kterými jsou:
Osadní výbor Čechovice, Domamyslice, Krasice,
Osadní výbor Vrahovice,
Osadní výbor Ţešov.
Město se rozkládá ve výši 225 metrů nad mořem, v jeho blízkosti protékají vodní toky Hloučela a
Romţe. Ve městě Prostějově ţije 45 116 obyvatel (k 1. 1. 2011, zdroj: ČSÚ), coţ představuje cca 41%
obyvatel okresu Prostějov.
Město Prostějov je dlouhodobě posádkovým městem Armády ČR a vojáci prostějovských útvarů
úspěšně plní důleţité úkoly v zahraničních misích.
Poloha Prostějova v regionu

Zdroj: www.mapy.cz

Dopravní napojení
Město Prostějov leţí v dopravně velmi exponované poloze na hlavním silničním tahu Brno - Olomouc.
V blízkosti prochází VI. multimodální transevropský koridor, větev B.
V oblasti vnitřní dopravy město Prostějov dlouhodobě sleduje strategický cíl v podobě vybudování
vnějšího městského okruhu, který podpoří další dlouhodobý rozvoj města. Do dnešního dne se
podařilo vybudovat téměř polovinu tohoto okruhu.
Prostějovem prochází rovněţ elektrifikovaná ţelezniční trať 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice,
která město napojuje na koridorové tratě. V současnosti je Českými drahami připravován projekt
modernizace celého koridoru, jehoţ cílem je vlakové spojení Brna s Olomoucí v termínu do 59 minut.
Na území města Prostějova rovněţ leţí neveřejné vnitrostátní letiště.
Město Prostějov má vlastní systém městské hromadné dopravy, který je začleněn do integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje. V rámci zatraktivnění vyuţívání veřejné dopravy probíhá
pravidelná modernizace vozového parku a byly vybudovány 2 nové terminály pro autobusovou
dopravu.

Autobusový terminál na Mathonově ulici

JZ část vnějšího městského okruhu

Vzhledem k poloze města Prostějova, kompaktní zástavbě, malé členitosti terénu a jeho přímé vazbě
na okolí je zde rozvinutá cyklistická doprava, která se významně se podílí na počtu přepravených
osob. Městem prochází cyklotrasa I. třídy č. 5 – Jantarová stezka, která je součástí evropské sítě
Eurovelo. Díky systematickému budování cyklostezek dle zpracovaného Generelu cyklistické dopravy
je na území města vybudováno jiţ 20 km cyklostezek.

Cyklistická stezka Prostějov – Kostelec n. H.

CS v biokoridoru Hloučela

Školství
Město Prostějov je zřizovatelem 18 mateřských škol s 54 třídami a 7 základních škol a Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova, které nabízejí výuku ve 141 třídách. Školská zařízení
zřizovaná městem Prostějov jsou vybavována moderními učebnami a rozšiřována jsou rovněţ jejich
sportoviště. Na 4 budovách základních škol jiţ byla realizována i komplexní energeticky úsporná
opatření. V současnosti je připravována rekonstrukce a dostavba ZŠ v místní části Vrahovice.

ZŠ J. Ţelezného

ZŠ Melantrichova – přístavba tělocvičny

Na území města Prostějova se nachází 16 středních škol. Konkrétně se jedná se o 3 gymnázia, 11
středních odborných škol a 5 učilišť. Oborová struktura středních škol je velmi různorodá a nabízí 20
oborů ukončených maturitní zkouškou, 32 oborů ukončených výučním listem, 8 nástavbových oborů a
také 3 obory určené pro studenty se zdravotním postiţením.

Vysoké školství je ve městě Prostějově zastoupeno detašovaným pracovištěm Univerzity Tomáš Bati,
které nabízí moţnost studia oboru Logistika a management v programu Ekonomika a management.
Jde o prezenční, bakalářské studium.
Mezi mimoškolní organizace zřízené městem patří Sportcentrum – DDM a Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose Prostějov. Vedle nich působí ve městě i celá řada dalších organizací nabízejících
volnočasovou zájmovou a sportovní činnost.

Kultura a památky
Město nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům bohaté kulturní a společenské vyţití. Tradici má
pořádání národní recitační přehlídky Wolkerův Prostějov, z dalších kulturních a společenských akcí
jsou známé také Prostějovské hanácké slavnosti či Prostějovské kulturní léto.
Město Prostějov se můţe pyšnit řadou památek. K dochovaným památkám patří například bašta z 15.
století, renesanční radnice ze století šestnáctého, dnes slouţící jako muzeum, renesanční zámek
nebo secesní Národní dům od prof. Jana Kotěry.
Dominantou města je nová radnice z roku 1914 s věţí vysokou 66 metrů a orlojem. K významným
osobnostem, které se v Prostějově narodily nebo zde působily patří například významný český vědec
Otto Wichterle, gotický stavitel Matěj Rejsek, filozof Edmund Husserl, malíř Alois Fišárek, básník Jiří
Wolker či farář, spisovatel a básník katolické moderny Karel Dostál-Lutinov.
Ve městě působí Městské divadlo v Prostějově, Muzeum Prostějovska, Divadlo Point, Městská
knihovna, DUHA - kulturní klub u hradeb a řada dalších kulturních a společenských organizací.

Národní dům

Místní správa
Město je spravováno zastupitelstvem. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský
úřad.
Starosta města: Miroslav Pišťák
Místostarostové: Mgr. Jiří Pospíšil, Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Zdeněk Fišer, RNDr. Alena Rašková
Tajemník Městského úřadu Prostějov: Ing. Lubomír Baláš
Zastupitelstvo města Prostějova pro volební období 2010-2014 je 35 členné.
Rada města Prostějova pro volební období 2010-2014 je 11 členná.
Město plní úkoly patřící do samosprávy města (samostatná působnost) v rozsahu stanoveném zákony
a v souladu s potřebami města. Protoţe zákony je městu svěřen i výkon státní správy (přenesená
působnost), je území města správním obvodem a orgány města jsou tudíţ povinny zabezpečovat
úkoly v přenesené působnosti.

Nová radnice – budova MěÚ Prostějov

Budova MěÚ Prostějov ve Školní ulici

Od roku 2000 je město Prostějov členem asociace Národní sítě zdravých měst ČR, jejímţ smyslem je
utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro ţivot jeho obyvatel. Aktivně a s širokým zapojením
veřejnosti město rovněţ uplatňuje plánování strategického rozvoje města a komunitní plánování
rozvoje sociálních sluţeb.
V rámci zkvalitňování a vetší efektivnosti poskytování veřejných sluţeb byla Městským úřadem
Prostějov v roce 2004 zahájena implementace metody CAF a v roce 2006 se městský úřad zapojil do
Benchmarkingové iniciativy.

V oblasti zvyšování kvality veřejné správy Město Prostějov dosud získalo:
Osvědčení MV ČR, Rady ČR pro jakost - Za úspěšné ukončení pilotního projektu zlepšování
kvality práce organizací veřejné správy pomocí modelu sebehodnocení CAF - 8. 12. 2004,
cenu VC VS ČR Za zvyšování kvality sluţeb zapojením do benchmarkingové iniciativy 2005 1. 12. 2005,
cenu MV ČR Za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2005 "Organizace zvyšující kvalitu
veřejné sluţby" za zavedení modelu CAF - 5. 12. 2005,
cenu MV ČR Za kvalitu v územní veřejné správě za rok 2006 "Organizace dobré veřejné
sluţby" - za aplikaci metody CAF a postup v Místní Agendě 21 - 15. 12. 2006,
cenu MV ČR Za kvalitu ve veřejné správě za rok 2007 "Organizace zvyšující kvalitu veřejné
sluţby" za realizaci projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 - prosinec 2007,
Odborné posouzení k realizaci Místní agendy 21 v roce 2008 - splnění kategorie B kritérií
Místní Agendy 21 - 11. 12. 2008,
Odborné posouzení k realizaci Místní agendy 21 v roce 2009 – obhájení kategorie B kritérií
Místní agendy 21 – 19. 10. 2009,
Cenu MV ČR Za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009 „Organizace dobré veřejné sluţby“ za
realizaci projektu CAF, za realizaci projektu Zdravé město a Místní agendy 21,
Cenu MV ČR Za inovaci ve veřejné správě 2009.

Bezpečnost
Městská policie v Prostějově vznikla v září 1991. Od počátku úzce spolupracuje s Policií ČR a v roce
2009 byla mezi městem Prostějov a Polici ČR uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci při
zabezpečování místních záleţitostí veřejného pořádku.
1. září 2006 byla zahájena činnost okrskové sluţby a město bylo rozděleno na čtyři okrsky.
Kaţdý okrsek má na starost jeden stráţník s přiděleným telefonem, na který jej mohou kontaktovat
občané. Od 1. 12. 2007 byl zvýšen počet okrskářů na šest a pro rok 2011 bylo rozhodnuto o rozšíření
okrskové sluţby o dva stráţníky na celkový počet 8 tak, aby se zintenzívnil a zefektivnil výkon
okrskové a hlídkové sluţby. Při rozdělování velikosti okrsků bylo přihlíţeno k hustotě obydlených částí
a druhu problematik, které zde řeší Policie ČR a městská policie tak, aby bylo docíleno záměru
zvýšení pocitu bezpečí v rámci daného okrsku a udrţování veřejného pořádku.
Městská policie Prostějov od roku 2000 provozuje městský kamerový dohledový systém. Postupným
rozšiřováním systému dosáhl počet kamer současných 25 kamer. Jejich pomocí je monitorováno
závadové jednání občanů, páchání přestupků, správních deliktů, narušování veřejného pořádku a
další trestné činnosti.
K posílení preventivní funkce městské policie přispívá i Informační středisko prevence kriminality,
jehoţ provoz byl zahájen začátkem roku 2002.
Od roku 2001 se město Prostějov zapojilo i do programů prevence kriminality na místní úrovni, které
jsou podporované Ministerstvem vnitra ČR. Za 10 let se podařilo zrealizovat celkem 64 dílčích projektů
za 15 milionů korun.

Hospodaření města
Město Prostějov za období posledního desetiletí hospodaří s relativně vyrovnaným rozpočtem.
Případy, kdy rozpočtované výdaje převyšují rozpočtované příjmy, jsou řešeny prostředky uloţenými v
trvalých peněţních fondech města Prostějova. Tyto prostředky jsou výsledkem přebytků hospodaření
let minulých, kdy město dosáhlo kladného salda příjmů nad výdaji. Kladné saldo bylo v posledním
desetiletí dosaţeno v letech 2003, 2004, 2008 a 2010. Tato salda vysoce převyšovala záporné
výsledky v letech ostatních. Z výše uvedeného konstatování vyplývá, ţe město Prostějov nemuselo
své rozpočty sanovat úvěry od bankovních ústavů. Investiční výdaje přitom dosahovaly v jednotlivých
létech vţdy min. 25% celkových výdajů.

Od roku 2006 je národní rating města Prostějov nepřetrţitě na úrovni Aa1.cz, coţ odráţí řadu faktorů.
Zejména vůli současného vedení města udrţet nízkou úroveň zadluţení i solidní provozní výsledky
Prostějova navzdory nedávnému propadu daňových příjmů. Rating také zahrnuje nejistotu spojenou s
tempem zotavování provozních výsledků a schopnosti samofinancování kapitálových výdajů města, a
to z důvodu očekávaného jen mírného nárůstu daňových příjmů a, pro český municipální sektor
typické, omezené flexibility provozních příjmů a výdajů.
Prostějov patří v rámci subjektů s hodnocením na úrovni Aa1.cz mezi nejlepší. Postavení města
odráţí úroveň dluhu a dluhové sluţby, která je pod mediánem subjektů s ratingem na úrovni Aa.cz, a
hrubý provozní výsledek (HPV) blízko mediánu českých subjektů s ratingem na úrovni Aa.cz.
Rovněţ z hlediska přezkumu hospodaření města Prostějova za posledních deset let nezávislými
auditorskými firmami nebyly zjištěny ţádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, ţe
přezkoumávané hospodaření jednotlivých roků není ve všech významných (materiálních) ohledech v
souladu s hledisky přezkoumání hospodaření níţe uvedenými:
dodrţování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodrţení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich pouţití,
věcná a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Zdravotnictví a sociální péče
Největším zdravotnickým zařízením ve městě je
Nemocnice
Prostějov
(Středomoravská
nemocniční, člen skupiny AGEL), která patří ke
středně velkým nemocnicím a zajišťuje zdravotní
péči lůţkovou i ambulantní pro obyvatele
Prostějovska. V některých oblastech je její
působení nadregionální – např. implantace
trvalých
kardiostimulátorů,
radioterapie,
dialyzační léčba. V současné době nemocnice
disponuje 400 lůţky akutní péče, 30 lůţky
léčebné rehabilitace a 72 lůţky v léčebně pro
dlouhodobě nemocné. Celý areál nemocnice je
propojen počítačovou sítí, takţe informace o
pacientovi jsou dostupné všem ošetřujícím
lékařům.

Nemocnice Prostějov
ZDROJ: www.regiony24.cz

Dalšími zařízeními poskytujícími zdravotnické sluţby občanům města Prostějova je Zdravotnické
centrum, s.r.o., Diagnostické centrum ProMedica Prostějov, NZZ Medicom´s, spol. s r.o., ad.
Od srpna 2007 uplatňuje město Prostějov metody komunitního plánování sociálních sluţeb, které
vedly ke zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb ve městě Prostějově pro období
let 2010 – 2013. Ve městě je registrováno 21 poskytovatelů sociálních sluţeb registrovaných podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, kteří poskytují celkem 40 sociálních sluţeb, z toho 9
sluţeb odborného sociálního poradenství, 13 sluţeb sociální péče, 18 sluţeb sociální prevence.
Město Prostějov poskytuje občanům moţnost bydlení v domech s pečovatelskou sluţbou, které
vyuţívají převáţně senioři, ale i mladší osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislí na
pomoci jiné fyzické osoby. V současné době je k dispozici občanům 10 domů s pečovatelskou sluţbou
s 315 byty.

Ekonomika a zaměstnanost
Město Prostějov je místem, kde se jiţ od 14. a 15. století dařilo řemeslníkům a malým podnikatelům.
Tato tradice pokračuje i v současné době a je jedním z důvodů, proč je ve městě Prostějov
registrováno, v rámci celorepublikového srovnání, nadprůměrné mnoţství malých podnikatelů a
zaměstnavatelů.
Hospodářská struktura se značně zmodernizovala během 19. a 20. století a v rámci celé republiky
začalo město Prostějov získávat významnou úlohu ve výrobě oděvů, sladovnictví, mlynářství,
zpracování zemědělských komodit, ale také ve strojírenské výrobě.
Po přechodu od centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku trţní počátkem 90. let 20. století,
doznala podnikatelská struktura města významných změn. Docházelo k restrukturalizaci ekonomiky,
avšak bez dramatických změn. Důvodem hladšího průběhu restrukturalizačního procesu, byla
především struktura výroby zaměřená na spotřebitelské zboţí, jeţ dokázala flexibilněji reagovat na
skutečnou a vzrůstající trţní poptávku.
Relativně nízké náklady práce a kvalitní vzdělanostní struktura obyvatelstva přispěly k rozhodnutí řady
zahraničních i tuzemských investorů, vyuţít připraveného podnikatelského zázemí města Prostějova
pro své investice. Mezi nejvýznamnější společnosti patří:
Toray Textiles Central Europe, s.r.o.,
Ţelezárny Annahütte, spol. s r. o.,
MUBEA IT SPRING WIRE s.r.o.,
HOPI s.r.o. a mnoho dalších.
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Díky těmto investicím se zvýšilo portfolio výroby, vznikla řada nových pracovních míst a došlo k
posílení ekonomického růstu celého kraje. K poklesu zaměstnanosti naopak dochází především v
oblasti oděvního průmyslu (Oděvní podnik, a.s.).
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Prostějovska dosahovala k 31. 12. 2010 míry 9,8%.
Dlouhodobě se pohybuje pod mírou nezaměstnanosti v okrese Prostějov i Olomouckém kraji a
koreluje s vývojem v něm.
Ke společnostem, které se významně podílejí na zaměstnanosti prostějovského regionu patří např.
GALA, a. s., Mubea – HZP, s. r. o., DT – Výhybkárna a strojírna, a. s., Hanácké ţelezárny a pérovny,
a. s., FTL – First Transport Lines, a. s., Makovec, a. s.
Aktivní podporu, kterou město Prostějov věnuje oblasti rozvoje podnikání, nejlépe dokládají umístění
v ţebříčku projektu „Město pro byznys České republiky“, kde se Prostějov v roce 2008 umístil na 10.
místě, v roce 2009 na 5. místě a na 3. místě v roce 2010. V letech 2009 a 2010 byl Prostějov
vyhodnocen Městem pro byznys Olomouckého kraje.

Sport a rekreace
Pro sport, rekreaci a volný čas lze v samotném městě a jeho blízkém okolí vyuţít celou řadu zařízení.
Velkým potenciálem v tomto směru disponuje nedaleká Plumlovská přehrada, která se po patřičné
revitalizaci můţe stát vyhledávaným rekreačním střediskem celého prostějovského okresu.
Veřejnosti je k dispozici široká škála sportovišť, k čemuţ přispívá i zpřístupnění školních hřišť
veřejnosti v době mimo výuku. V roce 2010 město dokončilo sportovní areál na sídlišti E. Beneše za
téměř 60 mil. Kč, který se stal novou základnou prostějovské mládeţnické kopané.
V Prostějově se kaţdoročně pořádá celá řada významných mezinárodních tenisových turnajů, jako je
mezinárodní mistrovství České republiky v tenisu Czech Open. Kaţdoročně se zde pořádá také World
Junior Tennis Final (mistrovství světa druţstev hráčů do 14 let), seriál ţákovských turnajů Nike Junior
Tour a mezinárodní turnaj vozíčkářů CZ Wheelchair Czech Open. Tyto turnaje se hrají na 25
tenisových kurtech v areálu Tenisového klubu Agrofert Prostějov, jehoţ členkou je i wimbledonská
vítězka Petra Kvitová.
BK Prostějov se účastní nejvyšší české basketbalové soutěţe Mattoni NBL od sezóny 2004/2005. VK
Prostějov vstoupil do ţenského extraligového volejbalu a od sezóny 2007/2008. Popularizaci volejbalu
v Prostějově a celém regionu určitě přispěla i Volejbalová liga smíšených druţstev (zaloţená 1991).
Od roku 2000 se hraje Hanácká volejbalová liga – Haná Cup. Volejbalová liga smíšených druţstev
byla rozšířena o II. ligu a stala se tak jednou z nejmasovějších pravidelných volejbalových soutěţí u
nás.

Sportovní areál na sídlišti E. Beneše

VK Prostějov

ZDROJ: www.vkprostejov.cz

Bytová politika
Od roku 1990 vybudovalo město Prostějov více neţ 600 bytů. V poslední době, kdy bytovou výstavbu
dostatečně uspokojují soukromí investoři, realizuje přípravu pozemků pro individuální výstavbu
rodinných domů.
Město Prostějov věnuje velkou pozornost regeneraci panelových sídlišť. Cílem regenerace je zlepšení
a zkvalitnění bydlení na panelových sídlištích spojeného s řešením problémů v podobě nedostatku
parkovacích míst, dětských hřišť, klidových prostorů pro posezení seniorů, doplnění chybějících
sluţeb, popř. úprava a návrh dosadeb zeleně, úprava cestní sítě pro pěší, vedení cyklostezek a
podobně.
V tomto duchu byla zahájena postupná regenerace prostějovských sídlišť Hloučela, Brněnská –
Tylova, Svobody, E. Beneše, Dolní a Šárka. Tyto aktivity jsou postupně realizovány po jednotlivých
etapách a s jejich realizací město počítá i v nadcházejících letech. Finanční prostředky na regeneraci
panelových sídlišť jsou vyčleňovány jednak z rozpočtu města a dále jsou vyuţívány různé dotační
tituly podporující tento druh investičních aktivit.

Rozvoj města
V současné době se dokončuje aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova s výhledem
do roku 2020. Prioritní rozvojové záměry budou mít svou oporu i v novém územním plánu, který je
zpracováván souběţně. Z těch nejvýznamnějších aktivit lze vyzdvihnout dobudování vnějšího
městského okruhu a přípravu rozvojových ploch a objektů pro podnikání. Současná průmyslová zóna,
vybudovaná městem Prostějov, je z velké části obsazena a v zájmu dalšího ekonomického rozvoje
města jsou vyhledávány nové pozemky pro domácí i zahraniční investory.
Prostějov se aktivně podílí na nalezení způsobu nakládání s odpady v rámci celého Olomouckého
kraje a dosahuje velmi dobrých výsledků při třídění komunálního odpadu.
Rozvoj sociálních sluţeb bude i nadále probíhat v souladu s postupy komunitního plánování, které
jsou jedinou moţnou cestou pro stanovení jejich optimálního rozsahu a umoţňují aktivní zapojení
jejich uţivatelů.
V realizaci nebo připravované jsou i projekty na podporu turistického ruchu a sportovní infrastruktury,
které budou respektovat postavení Prostějova jako místa pro převáţně krátkodobou aktivní rekreaci
obyvatel z vlastního města a nejbliţšího okolí s vysokým potencionálem v oblasti cykloturistiky. Jedná
se například o projekty zpřístupnění radniční věţe, obnovení plaveckého bazénu Za Kosteleckou ulicí
a další rozšiřování sítě cyklistických stezek s potencionálním napojením na dálkové cyklostezky.
Další rozvoj města je ve všech aspektech ovlivňován nutností minimalizace negativních dopadů na
ţivotní prostředí a jeho dalšího zkvalitňování. Probíhají tak projekty zaměřené na rozšiřování ploch
zeleně a vodních prvků v krajině pomáhající sníţit vzdušnou prašnost, která je největším problémem
města Prostějova v oblasti ţivotního prostředí. Připravujeme i projekty přírodně blízkých protierozních
a protipovodňových opatření, které s maximálním ohledem na dlouhodobě udrţitelný rozvoj umoţní
ochranu krajiny i majetku.

Závěr
Zařazení Prostějova mezi statutární města by znamenalo zdůraznění důleţitosti města ve
středomoravském seskupení statuárních měst Olomouce a Přerova a zcela určitě by přispělo
k dalšímu rozvoji jak samotného města Prostějova, tak i regionu Prostějovska.

