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Vážený pan
Jan Kubice
ministr vnitra
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

V Prostějově dne 19. 7. 2011
č.j.: PVMU

83548/2011 01

Vážený pane ministře,
dovolte mi, abych Vám tímto předložil žádost města Prostějova o zařazení do kategorie měst
se zvláštním postavením, tzv. statutárních měst.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve svém § 4 určuje
města, která mají zvláštní postavení, tzv. statutární města. V zákoně se dále nikde
nestanoví, jaká kritéria jsou podmínkou pro určení města městem statutárním. Z výčtu
statutárních měst je zřejmé, že kromě hlavního města Prahy jsou těmito městy města se
sídlem krajského úřadu a dále pak další města srovnatelná s Prostějovem, například Přerov,
Děčín, Chomutov a Teplice, srovnatelná s Prostějovem co do společenského a
ekonomického významu a počtu obyvatel správního obvodu.
Město Prostějov je v současné době největší město regionu Prostějovsko, leží uprostřed
Moravy. Rozkládá se na ploše 46,6 km2, v nadmořské výšce 225 metrů. V příloze si
dovolujeme přiložit podrobnější informativní materiál o našem městě.
Město Prostějov je z pohledu územního členění státu městem okresním s počtem obyvatel
45 116 k 1. 1. 2011. Prostějov se od 1. 1. 2003 stal městem s rozšířenou působností,
do jehož správního obvodu spadá dalších 75 obcí a celkový počet obyvatel správního
obvodu k 1. 1. 2011 činil 99 220 obyvatel. Celkový počet obyvatel žijících na území okresu
Prostějov k 1. 1. 2011 dosáhl 110 422. Z ostatních měst na území okresu Prostějov, je druhé
největší město Konice s počtem obyvatel pouhých 3 095. Z těchto údajů je na první pohled
zřejmé, že město Prostějov je správním a průmyslovým střediskem, přirozeným centrem
společenského, kulturního a sportovního života obyvatel celého regionu, jakož i střediskem
vzdělávání, podnikání, a pracovních příležitostí pro obyvatelstvo.
Podporu tomuto postupu vyslovilo Zastupitelstvo města Prostějova na svém
zasedání konaném dne 29. 6.2011, kdy usnesením č. 10137 schválilo záměr města
Prostějova na změnu dosavadního postavení a zařazení města Prostějova mezi
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statutární města a pověřilo mne zpracováním a odesláním této žádosti, současně i
jednáním s poslanci a senátory Parlamentu České republiky o jejich osobní podpoře
žádosti města Prostějova v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České
republiky.
Vážený pane ministře,
jsme přesvědčeni, že zařazení Prostějova mezi statutární města bude znamenat zdůraznění
významu města ve středomoravském seskupení statutárních měst Olomouce a Přerova a
zcela určitě přispěje k dalšímu rozvoji jak samotného města Prostějova, tak i regionu
Prostějovska.
Dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o přípravu změny shora uvedeného zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, která by zařazení města
Prostějova mezi statutární města umožnila.

S pozdravem a projevem úcty

Miroslav Pišťák
starosta města Prostějova

Příloha: Informativní materiál
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