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Přepis záznamu ze setkání s občany městské části sídliště Svobody + přilehlé ulice, sídliště 

Hloučela + přilehlé ulice 

Datum konání – 14. 11. 2017 

Zahájení: 17:00 hod. 

Ukončení: 18:48 hod. 

 

Moderátorka: 

Dámy a pánové, milí spoluobčané, přeji vám příjemný večer a vítám vás na setkání vás občanů této 

městské části s představiteli vedení statutárního města Prostějova. Dovolte mi představit vám 

primátorku města Prostějova paní RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstka primátorky Ing. Zdeňka 

Fišera, náměstkyni primátorky Mgr. Ivanu Hemerkovou, náměstka paní primátorky Mgr. Jiřího 

Pospíšila, Bc. Pavla Smetanu, rovněž náměstka paní primátorky. Je přítomen rovněž uvolněný radní 

PaedDr. Jaroslav Šlambor. Paní primátorko, prosím ujměte se slova. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková:  

Dobrý večer všem. Jsme rádi, že jste přišli. Chtěli bychom slyšet, co se vám líbí, co se vám nelíbí, spíš 

to, co se vám nelíbí. Pokud bude trochu možno, tak se vám budeme snažit odpovědět. Nejde to vždy 

hned na místě, ale budeme se snažit, aby ty odpovědi byly co možná nejpřesnější, co možná 

nejrychlejší. Já bych na začátek dala slovo tady kolegovi, který má na starosti investice, aby vám řekl, 

co se v této části města dělalo letošní rok, co se chystá pro příští rok a pak už by byl čas na vaše 

otázky. Takže prosím. 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer   

Dobrý večer ještě jednou, za mě. V těchto částech města, v tomto letošním roce, jsme investiční 

činnost mohli rozdělit do dvou částí. Jednak to byla projektová příprava na investice, které budeme v 

následujícím roce realizovat, a potom ty další akce, které se provádí. Takže z těch největších 

projektových příprav to bylo rozšíření kapacity této základní školy, pak to byly studie na plavecký 

bazén vedle Akvaparku, potom to byly komunitní bytové domy na ulici Holandské, dále projektová 

dokumentace na revitalizaci ulici Plumlovské. Z těch akcí, které se nyní realizují, je to na ulici 

Hloučela, tj. za bývalým Intersparem, dnes Albertem, vedle biokoridoru stávajícího. Teď se tam 

vysazují stromy. Potom je to osvětlení (pozitivní) přechodů na Plumlovské ulici - na tom velkém 

kruhovém objezdu. Potom to byly chodníky na sídlišti Hloučela na ul. Kap. Jaroše a J. Zrzavého. To je 

z letošních akcí. Příští rok z projektových příprav to budou velké investice. Jednak, jak jsem již říkal 

první akci – rozšíření kapacity základní školy, velká investice za řádově 30 milionů Kč. V příštím roce 

se z toho udělá víc jak jedna polovina určitě. Pak to budou rekonstrukce kotelen, některých tady na 

sídlišti, protože kotle již funkčně dožívají a nejsou příliš úsporné. Potom vlastní rekonstrukce ulice 

Plumlovské, nejen ta vozovka, kterou děláme ve spolupráci s Olomouckým krajem, Správou silnic a 

dálnic, protože to je krajská komunikace, není městská. Naše práce se budou týkat chodníků, zelených 

pásů po celé délce komunikace Plumlovské. Budou parkovací stání tam, kde nám to dopravní policie 

umožnila, tedy po celé délce budou odstavná a podélná stání. Akce bude řádově za 40 milionů Kč a 

bude se dělat na etapy. Dále e budou připravovat projektové dokumentace tj. cyklostezka propojení 

Anenské s Anglickou, kde nám ještě chybí kousek propoje, a potom to bude příprava regenerace 

sídliště Moravská, taky projektová dokumentace. V tom příštím roce, které se nás budou dotýkat,bude 

řádově, když to sečtu 70 milionů Kč. Nevím, zda se v příštím roce udělá všechno, takže to bude 

řádově cca. 30 milionů Kč. To je zatím vše. 

 

Moderátorka: 

Děkuji panu Ing. Fišerovi. 

Chtěla bych v úvodu upozornit, že z dnešního setkání je pořizovaných zvukový záznam, a to z důvodu 

zpracování podrobného zápisu.  

Než dáme prostor prvnímu tazateli, tak vás prosím, abyste hovořili do mikrofonu a představili se 

celým jménem.  

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková 

Dobrý večer, ještě bylo zapomenuto, nebo možná ne, že je připravena realizace workoutového hřiště, 

takového, jaké je na Kostelecké ulici, protože ta mladá generace, která tam chodí cvičit, vznesla 

požadavek, aby i v této lokalitě, kde je nejvíce zahuštěné obyvatelstvo, nejen tohoto sídliště, ale i 
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naproti, jak je V. Špály, J. Zrzavého, ta druhá strana. Tzn. v Kolářových sadech, jak je ta čtenářská 

budka, vyroste takové - ono to nebude rozsahem velké. Spíše herní prvky tam budou zahuštěné, podle 

požadavků workoutistů, tzn. cvičící prvky, tato akce bude také teď realizována. 

Děkuji a vyzývám Vás, prvního tazatele. 

 

Občan:  

Dobrý večer, jméno…….. Já mám těch dotazů několik. Jinak bych chtěl především poděkovat vedení 

města za to, že opravdu ta výzdoba byla od jara do podzimu opravdu krásná, a že už se blížíme 

opravdu těm evropským městům na jihu. Velice mě to překvapilo na jaře i ty cibuloviny, které tady 

vykvetly kolem. Takže nejen střed města, ale i okolí. Takže za to bych chtěl poděkovat. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Jen dodám, že to byl takový pokus, kdy i na sídliště jsme dali květiny. Můžeme vám všem poděkovat, 

nejen těm, co bydlíte na sídlišti, že to vydrželo a vydrželo celou sezonu, že to nikdo netrhá. Z toho 

jsme měli obavy, zda děti nepošlapou, neponičí. Ale je to jak bylo vysazené. Děkujeme. 

 

Občan:  

Za to opravdu dík. I to město i ten střed města byl velice pěkně upraven. 

Teď bych měl několik připomínek. 

Herny v Prostějově. Ať si hraje, kdo chce, ať tam utrácí své peníze, mně to celkem nevadí. Ale vadí mi 

tady ta herna Triga. To, že jste povolili hernu místo restaurace Haná od loňského listopadu. Řeklo se, 

že nové herny nebudou, ale je tam největší herna. Je tam klid, je to v bývalé restauraci. Že tam někdo 

přijde, utrácí peníze. Vadí mi ty blikající reklamy, herna nonstop, přijďte apod.  

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

To si hned píšeme, to nesmí být. My máme vyhlášku, ve městě nesmí být blikající reklamy. 

 

Občan: 

Prosím Vás, paní primátorko, já vím, že nesmí být. Městská policie. Když půjdete kolem Jugmannové, 

herna Triga nonstop všechno bliká, což mě akorát to blikání vadí. Vadí mi herna Triga, která vznikla 

s nějakým zádveřím, ale byla to prodejna polotovarů, teď je tam hospoda, kde se schází snad celá 

smetánka opilců z celého Prostějova. Je tam binec. Když jsme my volali MP, tak tam vylezla servírka, 

„pojďte domů, nechci mít problémy“, tzn. měštáci volali asi jim, že je tam něco, že tam na měšťáky 

vystrkují pozadí, pak tam byli taky svědci. Nonstop u takového podniku by nemělo být. Ať je tam do 

22.00 hod., v sobotu třeba do 23.00 a konec. Tak jak je to všude jinde.  

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Pan ředitel MP by chtěl reagovat. 

 

Mgr. Jan Nagy: 

Přeji dobrý večer. Pokud se týká těch heren, tak ve své podstatě je tam přechodné období. To omezuje 

zákon o kasinech. Věřte tomu,  že v průběhu dvou let, dojde k takovému omezení, že budeme všichni 

spokojeni. Z jednoho prostého důvodu, jsou tam tvrdá pravidla jak pro herny, tak pro hráče, kteří musí 

být registrování. Současný stav je takový, že máme ve městě povoleno celkem 50 míst, z toho je 

obsazeno 44, a ti kteří projevili zájem dále pokračovat v těchto hernách, je necelých 20. Takže 

postupnými omezeními dochází k omezení těchto provozů. Chápu, že momentální Váš pocit je takový, 

že s tím asi nejste spokojen, k veřejnému pořádku. Samozřejmě těm hernám, ať už restauracím nebo 

provozovnám nelze omezovat jejich provozní dobu. Mohou mít i nepřetržitý provoz. Což se u heren 

děje. Ale takový případ bohužel, je mi líto, ale nevím o tom, že by strážníci, jak se to dá říct, jak jste 

uvedl, spolupracovali s těmi servírkami, to určitě ne. My jsme tady od toho, abychom si sjednali 

pořádek. A jestli budete kdykoli nespokojen, tak mně můžete zavolat a podíváme se na to podrobně. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Musím říct, že s panem ředitelem tak zcela nesouhlasím. Protože my máme vyhlášku, která platí dva 

roky a zakazuje takové výrazné blikání reklamy, poutače, které by tam lidi rušily. To v žádném 

případě nesmí být a hned zítra tam půjde kontrola. 

 



3 

 

Občan: 

Je třeba, můžete jít kolem dokola, podíváte se sami. Jinak mám další pár připomínek, pokud se týká 

zastupitelstva.   

 

Mgr. Jan Nagy 

Já bych s dovolením ještě upřesnil, že tam nesmí blikat, jak říká paní primátorka, jacpot a podobné 

věci. Ale pokud je tam název a ten je světelný, tak tam podle té naší obecně závazné vyhlášky být 

může.  

Nesmí tam být, když přijdete hrát, dostanete rum zdarma. Ale pokud je tam název, tak to být může. 

 

Občan: 

Dobře. Mně jde hlavně o to, že ta Triga, je jediný podnik, kde je binec. Když je to normálně, tak jde 

hráč k automatu, hraje, prohraje, je to jeho věc. Ale tam se schází opilci z celého města, a to dělá ten 

neklid v noci apod.  

Jinak k tomu zastupitelstvu. Prosím vás, sleduji to i doma, mám několik připomínek. Vadí mi tedy, že 

stávající vedení města automaticky, a priori, zamítá jakékoli návrhy opozice. Pokud se týká 

Manthellanu, komunisté hned poté, co nevědomky, jak říkali, zvedli ruku pro prodej těch pozemků 

Manthellanu, kdysi dávno tak řekli, že teda budou proti.  

Sledoval jsem pana Ing. Matyáška, kdy vykládal o deseti tisících metrech čtverečných navíc apod. 

Nedovedu si představit to, že vedení města, že soud rozhodne o tom, že smlouva byla špatná, se 

odvolá, že s tím nesouhlasí. Pokud se týká odhadu Ing. Kocourka, pokud se týká těch Vrahovic. 

Chápu, že se paní primátorka zdržela hlasování. Jakýmsi způsobem je třeba známá. Je mi líto, že na 

jedné straně je pozemek prodán za 250 Kč a na druhé za 350 Kč. Tak v tom není něco v pořádku. Jestli 

tam měly být revizní posudky zpracovány, tak je město mělo zpracovat, i když to sedláci dali tomu, co 

kdysi dávno, jak říká paní primátorka, město koupaliště vykoupilo. To nebylo darované, to bylo, 

pokud vím prodáno, a ta cena by měla být stejná. Jedná se o finance města.  

Pokud se týká hokeje, nesouhlasím s tím, jak tam bylo v první fázi odvolání paní náměstkyně 

Hemerkové. Ale zajímalo by mě, že kraj to má ošetřeno a my máme právníků. Prostě proč ti právníci 

to neošetřili tak, aby to bylo tak jak je to u kraje. Nevidím u paní náměstkyně chybu, protože dnes 

nemůže znát každý všechno.  

Co se týká bazénu 50 m x 25 m si myslím, že tady ty akce nejen na tento bazén, ale celkově na takové 

velké investice, by měla být vypsána referenda. U voleb není problém rozdat pár lístků. Teď byly 

parlamentní volby. Mohli jsme si říct, chceme to nebo ono. A mohlo město vědět, co většina občanů 

zamýšlí.  

Nájemné za 24 m², když jsem slyšel, tak mě rostly vlasy na hlavě. Jakože jich tam mám jen pět a půl. 

V roce 2010 ministerstvo sdělilo na můj dotaz, že nájemné, které nepřináší zisk je 45 až 75 Kč za m². 

Pan Bc. Smetana kdysi řekl, že stav bytů je takový, protože v minulých čtyřiceti letech se do toho nic 

nedávalo. Je to zanedbané. Já si myslím, že kdyby to nájemné bylo na nulové úrovni těch 45 Kč, mělo 

město už prostředky na to, aby třeba udělalo další nové byty pro seniory nebo startovací byty. 

Nedovedu si představit, že by někdo dotoval dál tady tohle bydlení.  

Vadí mně, že město hospodaří špatně, protože si, paní primátorko, nedokážu představit, že by v tom 

vašem s.r.o. někdo dostal 230 tis. za rok, aniž by se zúčastnil jednání v představenstvu, tak jak pan 

Faltýnek a ještě byl ve Veolia. To je jak kdyby působil ve vaší škole a ještě k tomu v některé 

konkurenční. Toto nechápu. Vedení města to bere jako normální věc. Já si myslím, že čtvrt milionu 

ročně je hodně, a že pan Faltýnek, jak ho sleduji, (taky jsem kvůli tomu to ANO nevolil), tak nemůže 

jedním zadkem sedět na 20 židlích. Takže mně vadí, že lidi, kteří by tam měli pro město pracovat a 

nepracují, pak mně vadí hlasování, protože se myslím, že každý by měl říct svůj názor. To, že paní 

primátorka řekne - nemůžu, protože je nějakým způsobem zainteresovaná nebo někdo jiný, to je 

v pořádku. A když tam vidím třeba paní senátorka Sekaninová apod. a je tam nehlasoval, nehlasoval, 

nehlasoval, tak nač tam ti lidé jsou. Toto nemá smysl. 

Děkuji 

 

Moderátorka: 

Já také děkuji panu………… za jeho připomínky. 

Bude prosím někdo z vedení reagovat, paní primátorka? 
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Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Tak teď se nám bude špatně odpovídat. Protože těch otázek bylo moc. Začnu tím nájemným, protože 

jsem si zapamatovala od konce. To, že se zvyšovalo nájemné, bylo právě z těch důvodů, že 

v některých bylo (to tedy u DPS), ty nájemní smlouvy byly staré a v té době byla cena za m² byla 17 

Kč. My jsme navyšovali, aby měli všichni stejně. Proto vznikl ve městě poměrně dost velký odpor, ale 

to nebylo zvýšení nájemného jako takové. Ten největší odpor byl právě u lidí, kteří celé ty roky měli 

17 Kč za m² a dávali jsme na tu výši 52 Kč, tak jak to mají všichni ostatní v celém městě.  

Jedinou výjimku tvoří dům tzv. Parlament na Šárce, kdy kvalita těch bytů je podstatně nižší. 

Rekonstrukce, kterou bychom chtěli dělat, je finančně náročná, a navíc není obyvatele kam vystěhovat 

po dobu rekonstrukce. Tak tam je snížené nájemné. Všichni ostatní platí nájemné naprosto stejné.  

 

Občan 
 …….(bez mikrofonu). To nájemné mělo být již dávno zvednuté, aby město mohlo ty chodníky, který 

tady na Jungannové, nebo že se bude dělat ta Plumlovská. Takže se to bude dělat v globále a městu 

unikají statisíce, které by mohly být smysluplně využity.  

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Stalo se, vzniklo to takto historicky, my jsme se to teď snažili dorovnat. 

Co se týká toho koupaliště a hřiště ve Vrahovicích. O to se starali celé roky o to hřiště taky, přestože to 

hřiště bylo celou dobu města, tak se Sokol o to staral. Jak znám údržbu prostě vším, to co se na 

ostatních hřištích platí, tak tam si to sokoli dělali sami. Je to v záplavové zóně, takže ta - jak to ta 

kancelář, která na to má kulaté razítko, tak to město závazně bralo, za závazný. Nechtěla jsem se 

k tomu vyjadřovat, nehlasovala jsem, protože manžel je starosta Sokola. Já nejsem členkou Sokola, 

nicméně je to z rodiny, mohla bych být napadena, že jsem ve střetu zájmů, takže jsem se k tomu 

rozhodně nevyjadřovala. Kromě toho, že jsem řekla, že to koupaliště opravdu věnovali sedláci 

sokolům kdysi za I. republiky a v těch Vrahovicích to vzbudilo, nevím jak to nazvat, takové to „to je 

naše“. Oni za to chtěli nějaké peníze. Já myslím, že je to pochopitelné, protože to byl opravdu majetek, 

který těm sokolům věnovali ti bývalí sedláci ve Vrahovicích. To všechno si opravovali sami. 

Samozřejmě se tam za socialismu dělaly brigády, stavělo se různě, to si snad vzpomínáte - kdo jste 

toho věku tak jako já.  

Ty další otázky, jestli Vás mohu poprosit, vy jste tam toho říkal víc. 

 

 

Občan 
……..(bez mikrofonu) že soudce rozhodne, že ta smlouva je špatná a my se odvoláváme a přijdeme 

v podstatě o sto a více milionů korun. A když bude tak to máme platit a všechno kolem dokola deset 

tisíc metrů jsme jim dali ještě navíc. Já jsem poslouchal to vyjádření Ing. Matyáška a velice pozorně a 

je…..  

 

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Dobrý den, ještě jednou. Budu reagovat. Tady byla spousta dotazů, škoda, že pan inženýr to vždy 

nezastavil, abychom se k tomu vyjádřili postupně, protože si toho moc nepamatuji. Byla to taková 

smršť. K Manthellanu se město odvolalo s tím, že kdyby to neudělalo, tak se odvolá Manthellan. Šlo 

to ke krajskému soudu. Krajský soud zrušil, asi někteří ani neví, o co se jedná, někteří to možná 

sledují. Šlo to ke krajskému soudu, který zrušil rozsudek I. stupně, tzn. ten rozsudek krajského soudu 

nabyl právní moci. Teď došlo k nějakému odvolání k Nejvyššímu soudu a my čekáme, jakým 

způsobem to dopadne. Musím uvést na pravou míru - my jsme nic neprodali, zatím je podepsaná 

smlouva o smlouvě budoucí, která zakotvila pouze to, že pozemky města jsou pronajaty Manthellanu. 

Takže ještě k žádnému prodeji nedošlo. Možná k té smlouvě. Ano, ta smlouva má nějakou podobu, 

byly napsány nějaké dodatky, s tím, že smlouva v tuto chvíli není vypověditelná. Takže pokud by 

měla být zrušena, tak ji lze zrušit pouze na základě vzájemné dohody těch dvou smluvních stran. To je 

asi vše, co k tomu mohu v tuto chvíli říct. 

Možná ještě k těm bytům, k tomu nájemnému. Pan inženýr možná má pravdu, ne možná, já bych 

s ním také souhlasil, že to zdražení - navýšení nájemného mohlo přijít dřív. Ale řeknu ten systém. 

Pokud jsou uzavírány nové nájemní smlouvy, tak už je to nájemné na úrovni těch 52 Kč přibližně. Ti, 

kteří měli uzavřeny nájemní smlouvy někdy v 90. letech, tak ty nájemní smlouvy za m² byly na dobu 
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neurčitou, jak mně napovídá kolega Smetana. Byly na úrovni 20 Kč. Souhlasím s Vámi, že mohl být 

nastaven systém, že po určité době, po 10 – 20 %, mohlo jít nájemné nahoru. Už v loňském roce jsme 

udělali opatření, že se navýšila kapitola na opravy bytových domů. Domovní správa Prostějov má dnes 

větší prostředky a plánuje samozřejmě již od loňského roku těch oprav provést více, tak aby bytový 

fond byl v pořádku.  

Možná ještě - nevím, jestli se někdo z kolegů bude vyjadřovat k bazénu. Jestli referendum. Já tedy 

s referendem určitě nemám problémy. Ale to referendum musí být připraveno s tím, že se musí snést 

argumenty. Ne to co já slyším nebo čtu na facebooku ze strany opozičních zastupitelů, kteří jdou 

jednostranně. My jsme tady s kolegou Fišerem a jednatelem Domovní správy PV byli v Pardubicích a 

v Přerově. Samozřejmě, já, který jsem byl vždy příznivcem padesáti metrového bazénu, jsem změnil 

svůj názor, protože když jsem viděl 25 metrový bazén, že má objem 500 hl vody a 50 metrový má 

1500 hl vody, když spočítáte náklady na ohřev, tak to jsou absolutně jiná čísla. Když nám 

v Pardubicích řekli, že město Pardubice doplácí, kde je velký plavecký oddíl, kam jezdí spousta 

reprezentací z celé Evropy trénovat, jsou tam závody, mistrovství republiky atd., když vám řeknou že 

náklady na údržbu a provoz bazénu jsou 8 až 10 milionů korun za rok, když si spočítáme, že padesátka 

by nás stála nějakých 400 milionů korun, tzn., že bychom spláceli 40 milionů korun ročně. K tomu 

provozní náklady téměř 10 milionů plus. Máme tady velký oddíl plavců - celkem 800 plavců, ale když 

si spočítáte, že dnes dostává plavecký oddíl 800 nebo 900 tisíc, aby zaplatili jenom užívání toho 

bazénu v lázních, zvýší dvojnásobně nebo troj náklady na provoz bazénu. Ti plavci na to nebudou mít 

finanční prostředky. Dobře, přijdou na město, ale nebudou chtít 800 tis, ale 2 mil. Kč. A když si 

spočítáte úvěr + provoz bazénu, to je skoro 50 milionů, plus dalších 2,5 milionu, tak to jsou daleko 

větší prostředky, které město v tuto chvíli vkládá do sportu sociální oblasti a kulturní oblasti, protože 

my dohromady dáváme nějakých 45 až 47 milionů korun za rok. Tzn. 50 m bazén se musí postavit i 

tak, že to jsou argumenty, že ty prostředky, které půjdou na provoz 50 m bazénu, nám spolknou 

veškeré prostředky, které dnes posíláme na kulturu, sport a sociální oblast. To jsou argumenty, které je 

potřeba také slyšet, než by se vypsalo referendum. Které je potřeba slyšet a pro 1000 plavců 

nevynakládat ročně 50 milionů a ostatní tedy - řeknu s odpuštěním - „utřou hubu“.  

 

Moderátorka:  Děkuji panu náměstkovi. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Ale to co pan navrhoval, nějaké referendum, tak nějakým referendem, ale přece jen nějakým 

způsobem uvažujeme, že se nějakým způsobem občané budou vyjadřovat. Protože to je poměrně velké 

rozhodnutí a rozhodně to není na nás pěti nebo jedenácti, pokud by rozhodovala Rada nebo na třiceti 

pěti zastupitelích. Rozhodně se k tomu budou mít možnost vyjádřit všichni občané, kteří budou chtít. 

 

Moderátorka:  

Pan náměstek Fišer 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer 

Ještě doplním. My jsme samozřejmě na základě požadavků nechali zpracovat původní studii na 50ti 

metrový bazén. To byla cena řádově 400 milionů Kč. Vzali jsme si vzory z plaveckých areálů, kde ty 

bazény jsou. Nakonec se ukázalo, že v těch Pardubicích veřejnost bazén nevyužívá - ten 50ti metrový. 

Využívají ho pouze sportovci a město Pardubice bude stavět v příštím roce 25ti metrový bazén pro 

veřejnost. Protože ten 50ti m je pro normální plavce těžko využitelný, pokud neplavou sportovně či 

aktivně. My jsme nechali na to konto referenda nebo té podpisové akce zpracovat studii nákladů a 

přínosů s variantou úspornějšího bazénu. Měli jsme seminář pro zastupitele. Bude zpracována až po 

novém roce, protože to není tak jednoduché. Pokud bude takové referendum, jestli chceme 25 nebo 50 

tak každý řekne 50. Tady kdybych se vás zeptal, jestli chcete trabant nebo mercedes, tak každý řekne, 

že mercedes. Je tedy třeba také říct ty náklady, které budeme muset splácet, protože to není jenom o 

tom, co chcete, ale jestli to město na to má. A jestli na to půjdou získat nějaké dotace od sportovní, 

protože to je sportovní bazén a z plaveckého svazu, popřípadě z vlády, jestli na takový bazén budou 

ochotni dát nějakou dotaci. Jediné sportovní centrum, plavecké, kde vláda rozhodla dát na 50 metrový 

bazén je v Praze na Podolí. Nikde jinde do měst republiky ani do krajských měst žádné dotace na 

plavecké bazény nedávají. Je to dost chiméra, aby město utratilo tolik peněz, vynaložilo na plavce a 

přineslo jen náklady a téměř žádný užitek. 
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Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Já bych ještě doplnil jednu podstatnou informaci. Ještě jedna podstatná změna mezi bazénem 50 m a 

25 m. Jednak nám v Pardubicích řekli, že do toho 50 m bazénu chodí minimum veřejnosti, protože je 

to velké, ale hlavně ten 50 m bazén, protože je určen pro plavce, tak teplota vody je tam o 3 stupně 

nižší. Tzn., že ti lidé tam, nechci říct, že mrznou, ale moc jim to nevyhovuje.  

A poslední, já jsem si vzpomněl, že pan inženýr zde jmenoval paní senátorku Sekaninovou, třeba se 

nevyjadřuje nebo nehlasuje. Kdybyste byl, pane inženýre, spravedlivý, tak se podíváte, že i v opozici 

je při každém hlasování, spousta lidí, kteří neřeknou svůj názor. 

 

Moderátorka:  

Děkuji, teď paní náměstkyně. 

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Já bych se možná mohla vyjádřit k tomu lednímu hokeji, když jste hovořil, proč naši právníci takto 

smlouvu nepřipravili. Možná bych začala z druhého konce, protože po bitvě je každý generálem. My 

většinou podobně uzpůsobujeme i žádosti i smlouvy, tak jak Olomoucký kraj.  Protože pokud uděláte 

žádost úplně jinou, tak potom ti žadatelé mají velké problémy, protože většina našich sportovních 

organizací žádá i Olomoucký kraj nebo žádá i ministerstvo, žádá i dotaci na provoz. Tzn., že se to 

snažíme co nejvíce zjednodušit, aby s tím žadatelé měli co nejméně práce a nemuseli přemýšlet, proč 

tam ta kolonka je. Nikdy by vás nenapadlo, že někdo podepíše čestné prohlášení, které je v tomto státě 

uznávané, podepíše čestné prohlášení, jakékoliv, k jakémukoliv řízení, tak se to bere jako relevantní 

údaj a bere se, že mluvíte pravdu. To, že podepsali žádost k určitému datu a už měli finanční problémy 

docela velkého kalibru, nás ve snu nenapadlo. Možná si řeknete naše chyba. Každý sport má jiné 

náklady. U ledního hokeje rodiče platí nemalé finanční částky, protože je to stojí zhruba 8 tis. ročně, 

které dávají jako poplatek za to, že jejich dítě trénuje. To jsou veliké částky. U ledního hokeje, jako u 

kterých jiných sportů je ten problém, že mají velké náklady v tom, že často jezdí na turnaje, To 

znamená, že tam se ty náklady jenom točí. Před několika lety, když vždy přišli ke konci kalendářního 

roku nebo v polovině, jestli by nemohli dostat apod. to je prostě leta nějakým způsobem řešil, tak už 

před několika lety Rada řekla, že finanční prostředky na účet nedostanou, aby je neprošustrovali 

(s odpouštěním). Zastupitelstvo schválilo, že ty finanční prostředky, které jim byly dodány, zůstanou 

na Odboru školství a kultury, oni přinesou fakturu a teprve ta faktura bude proplacena. Tak jsme to 

udělali i v minulém roce. Protože leta měli pouze náklady na dopravu a led. Tak nájemné ledové 

plochy, tak jsme udělali to, co jsme udělali úplně u všech jiných organizací, že jsme jim dali na výstroj 

a výzbroj. To byla jediná částka, kterou oni dostali na účet. Ty ostatní finanční prostředky zůstaly. 

Tzn., že děti to projezdily, měly částečné pokrytí nákladů na dopravu. V tomto okamžiku pochopitelně 

řeší a proč Olomoucký kraj si tam dal tu klauzuli, že pokud zjistí nepravdivé údaje, ty finanční 

prostředky budou muset vrátit nebo by měli vrátit.  Ano, my už to tam teď máme také. Problém 

nastává ten, že už v letošním roce jsme jinou částku žádnému jinému subjektu, opravdu žádnému, na 

výstroj a výzbroj nedali. A můžu vám říct, že když jsme projeli řadu měst i krajských měst, kdy jsme 

se dívali, jakým způsobem se dávají dotace, protože to je předmětem neustálé debaty, tak vám řeknu, 

troufám si tvrdit, z těch desítek měst, které jsme volali nebo které jsem navštívila se svými kolegy, tak 

máme tak přísné podmínky, že my jim narovinu skoro nic nedáváme. Oni opravdu vyúčtovávají na 

nájemné, energie a nepatrné částky třeba na rozhodčí apod. Což na ostatních jiných městech nemají. A 

když se ptáte proč to tak kraj neměl, tak kraj jim dá zase velkoryse na činnost jako obecně. A činnost 

zahrnuje vše možné. My všem oddílům specifikujeme, na co nám to dají. A co se týká hokejistů, tak i 

v letošním roce kdy jsme LHK žádné finanční prostředky mládeži nedali, a dali jsme na SK, tak i SK 

1913 jsme finanční prostředky na nájemné a dopravu alokovali na Odboru školství a kultury a teprve 

prostřednictvím, kdy donesou fakturu, je jim to propláceno.  

 

Moderátorka: 

Děkuji paní náměstkyni. 

Tak dámy a pánové další dotaz. 

 

Občan – Šmeralova ul. 13:  

Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na - před rokem schválený záměr revitalizace sídliště Šmeralova. 

Vlastně je to rok, co jste to schválili a ještě se nenašly prostředky na schválení projektu a celá akce 
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nepokračuje. Chtěl bych vědět, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě víme, že to za rok nebude 

postavené a potáhne se. Tím se to brzdí…. 

 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer 

Hovořil, bylo tam několik jednání. Sešli jsme se minimálně dvakrát s projektanty, kteří předváděli 

různé varianty řešení dopravy a rekonstrukce nebo revitalizace celého sídliště. Dobře víte, že tady 

z každého bloku na to byly jiné názory Někteří před svým domem nechtěli parkování, někteří vůbec, 

někteří zase chtěli. My jsme tam dávali takové dotazníkové akce, jak kdo se k tomu vyjádřil. Nedošlo 

k žádné shodě. My teď nemáme ve stavu žádnou projektovou dokumentaci, která by byla ke 

spokojenosti toho sídliště. Polovina obyvatel, představitelů těch bytových domů, dala zákazné 

stanovisko k jedné variantě, druhá polovina k druhé a třetí varianta nechce vůbec nic. Jsou takové věci, 

které si musíte vyříkat na sídlišti sami. Pak se realizují sídliště, kde k té shodě došlo, kde je možno 

vydat stavební povolení. Pak to záporné stanovisko každé domovní samosprávy je účastníkem 

stavebního řízení. Stavební úřad pak nemůže stavební povolení vydat. Čili je potřeba se bavit mezi 

sebou a ujasnit si, co na tom sídlišti chcete. My realizovali sídliště, kde ke shodě došlo. Sídliště Šárka, 

sídliště Tylova v letošním roce a bude to pokračovat. 

 

Občan: 

Jestli mohu reagovat, máme naprosto rozporné informace. Já jsem se v podstatě účastnil jednání, kde 

se účastnili všichni představitelé domů. Pokud si vzpomínám, tak jsme se shodli všichni kromě 

jednoho domu, což v tom počtu bych přirovnal, že ani vy se neshodnete stoprocentně. Takže se dá 

přiklonit k variantě většiny. Mám zde písemné dokumenty, že Šmeralova 1 až 7. Ano jeden dům 

protestoval, že oni chtějí parkovat jinde před jinými domy a u sebe chtějí zeleň. Ano, to je to co říkáte. 

Ale mám tady vlastně od pana Janečka písemné sdělení, že se k tomu vyjadřovala i paní primátorka. 

Jednoznačně bylo řečeno, že se to bude řešit komplexně. Tady druhý dokument od vás, kde píšete, že 

zastupitelstvo tu variantu, která prošla, na svém jednání schválilo. V další fázi přípravy se bude 

pokračovat ve vypracování projektové dokumentace. Takže se tady každý bavíme o něčem jiném. Buď 

teda stanovisko toho jednoho domu zastavilo celou tu akci, protože všichni ostatní se shodli, nebo 

nevím co se děje. 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer 

Poprosím pana inženýra Zajíčka, protože já nemám u sebe vyjádření. To shromažďovalo oddělení 

rozvoje a investic. Ale pokud ta akce nebyla celkově kladně přijata, tak se vždy dělaly ty akce, které 

byly bezproblémové.  

 

Ing. Antonín Zajíček: 

Budu velice opatrný, protože co se týká těch vyjádření jednotlivých občanů k tomu sídlišti, tak nebyla 

úplně jednoznačná. Někteří byli naplněni, někteří to zpochybňovali. Z toho důvodu jsme se rozhodli a 

pohnuli o kus dál. Řeknu to tak úplně opatrně, že celá příprava byla přibrzděna, protože souznění 

nebylo nalezeno a není možné pokračovat dál. V tom, že někdo má takový názor, někdo opačný  

(50 % tam a 50 % někde úplně jinde).  

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer: 

Musí se rekonstruovat celé sídliště. Pokud žádáme dotaci na rekonstrukci sídliště, tak musíme mít 

kladně vydané stavební povolení. Pokud je někdo proti, tak se bude odvolávat, nedostaneme nikdy 

stavební povolení. To povolení musíme přiložit k žádosti. Tam, kde jsme ho měli, tam se o tu žádost 

požádalo a sídliště se budují. 

 

Občanka, Šmeralova ul. 11 

Dobrý večer, já bych se taky chtěla ještě vyjádřit ke stavbě těch parkovišť. Jsme velice překvapená, že 

se ty parkoviště stavět nebudou. Chtěla jsem se zeptat, jak se my jako obyvatelé toho domu 

vyjadřujeme ke stavebnímu povolení. Přece to parkoviště by se stavělo na pozemku města. Tak mně 

není jasné, prosím, proč tedy potřebujete naše vyjádření. Kdybyste tam někteří z vás přijeli v neděli 

večer, kde všude se tam parkuje, a teď jsem si všimla, jako laik si to nedovedu vysvětlit, jak vede cesta 

okolo těch zahrad, tak na jednu tam někdo navezl fůru nějakého štěrku. Přerušil možnost tam jezdit po 

té cestě, jestli se vůbec o tom ví. Čí je to cesta? Tam je velice neutěšené. Nehledě k tomu, že okolo 
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domu číslo 9 projíždějí auta do garáží. Těch garáží je možná sto, nedovedu to odhadnout. Těmto lidem 

projíždí lidi do těch garáží a z garáží těsně u vchodu do domu. Už z tohoto důvodu myslím, že by bylo 

dobré se vrátit k problematice parkování na Šmeralové. Moc bych se přimlouvala a prosila bych za to. 

Děkuji. 

 

Moderátorka: 

Děkuji paní …….. 

 

Občanka, Šmeralova ul. 11 

Znovu cituji váš doklad, že dne 31. 10. 2016 zastupitelstvo usnesením č. 16208 projekt regenerace 

panelového sídliště B. Šmerala schválilo. Takže nechápu, tady tyto argumenty. To je úplně mimo. 

 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer: 

Nejsme v rozporu. Ten projekt jsme schválili, ale musí být všechna vyjádření k projektu kladná, 

abychom mohli pokračovat v té realizaci. Musíte se domluvit s tím blokem, který nechtěl parkování  

u domu. Všichni.  

 

Občan: 

Stop. Já jsem se poctivě účastnil všech jednání, která probíhala. Nikde nepadlo slovo, že musí být 

stoprocentní souhlas celého sídliště. Nikde. Maximálně jste se vyjádřili o většině. A to jestli je tam 

potřeba souhlas někoho, tak se běžte podívat na stav, jak to tam vypadá. Na té straně k těm zahradám 

si každý dělá, co chce. Vyveze se tam štěrk, vybuduje parkoviště, zabírá plochy, to vám nevadí. Se 

stavbou stovek garáží taky lidé nesouhlasili, to vám také nevadilo, taky jste to povolili všechno. 

Příjezd po vašem městském pozemku jste tam umožnili, kolem těch domů. A vše bez problémů. 

Nikoho se nepotřebujete ptát. A teď najednou zjišťuji….. 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer: 

Příjezd měli ti majitelé zahrad, když prodávali ty plochy vaše sídliště tak to měli vymíněné v tom, že 

ten příjezd tam bude zachován. Takže tam ti majitelé, tady na těch jednáních byli. Je to věc 

majetkoprávní, je to tak v té smlouvě o prodeji, když se to celé stavělo.  

 

Občan: 

Takže dobře, mně to teď připadá jako vaše výmluvy. Stačí 10 lidí z jednoho domu, jakože se vždycky 

najde. Neříkejte mi, že se na Šárce nenašli lidé, kteří by protestovali. A to vám stačí, aby ti lidé 

neprotestovali. 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer: 

Jenže je to vyjádření právnické osoby. Je to buď družstvo vlastníků nebo bytové družstvo nebo jaké 

další vazby. Takže ty právnické osoby jako sousedé jsou účastníky toho stavebního řízení. 

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Jestli do toho mohu zasáhnout. Je to záležitost pana Ing. Fišera, ale pokud zastupitelstvo schválilo 

projektovou dokumentaci, schválilo ten projekt, tak je to vše v pořádku, rozumím tomu. Teď je to jen 

otázka, zda dáme na etapy revitalizaci sídliště do rozpočtu. Takže to je záležitost nás, abychom se na 

to podívali. Nevím, zda to dostaneme do rozpočtu 2018, protože jsme dnes měli Radu a tam jsme 

schválili téměř konečnou verzi. Bude seminář, tak je třeba naplánovat, jak skončí revitalizace sídlišť. 

Tak třeba na rok 2019 dát do rozpočtu první fázi. Tak to vidím já. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Letos se dělala Tylova a dodělali jsme část Šárky. Zůstává tam ještě Šárka, která je nejstarší 

v Prostějově. Tam se dělá ta revitalizace. A bude to ještě 3 roky. Nicméně, tak jak jsme dělali Tylovu a 

Šárku, tak by se mohlo dělat další sídliště. Schválené to bylo, jak říkáte. 

 

Občan: 

Ano, ale vidíte, že tady od povolaného člověka slyším, že vám lidi nesouhlasí, že se to dělat nebude. 

Takže ani vy mezi sebou nemáte informace. 
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Moderátorka:  

Děkuji. 

 

1. náměstek primátorky Ing. Zdeněk Fišer: 

Na to ještě není zpracována projektová dokumentace. To byly studie, kdy jsme se s vámi bavili, jak by 

to mělo vypadat. A podle toho se teprve měla dokumentace a stavební povolení realizovat. Tak se ta 

projektová dokumentace dělala tam, kde to bylo jednodušší a bezproblémové. A vaše dokumentace se 

udělá, pokud bude někdo proti, tak zas bude trčet.  

 

Moderátorka: 

Děkuji, ukončuji tuto diskusi a předávám slovo další naší spoluobčance. 

 

Občanka, Slavíčka 6: 

Dobrý večer, trápí mě taková věc. Teď tady slyším všechno jenom o parkovacích místech. Ano je to 

nádhera, když jdete tady po sídlišti, přijedou si majitelé aut, zaparkují si, o nic se starají. Ale jak 

k tomu přijdu já, která mám garáž na Močidýlkách. Město na jedné straně buduje a na druhé straně 

ničí. Běžte se se podívat, v jaké situaci jsme my, kteří tam máme garáže. A jsou to majitelé z několika 

lokalit z Prostějova. Auta si ničíme, protože se tam likvidovaly zahrádky. Vybudovalo to město před 

nějakou dobou, nevím kdy přesně, a silnice to je tankodrom. Od Močidýlka po ubytovnu tam jsou 

nějaké panely a dál. Zkuste se tam jednou jít opravdu podívat. Jsem přesvědčena, že kdyby tam někdo 

ze zastupitelstva měl garáž, tak tam ta cesta tak nevypadá. Protože opravdu ty auta tam dostávají 

pěkně zabrat. Potom druhá věc. Likvidovaly se tam zahrádky, ale že tam jsou bezdomovci, kteří si tam 

dělají nějaké baráky s těch palet, to nikoho nezajímá. Když tam člověk neplatí zahrádku, tak dostane 

výpověď. Je jich tam sice pár, ale je třeba se na to podívat. Teď se tam vysadily stromy a zase auta tam 

najížděla. Ať to byly multikáry nebo něco, je to prostě tam hrozný. Takže bych byla ráda, když se dělá 

rozpočet, a tady se vykládá, kde se budou budovat jaká parkoviště ze zámkové dlažby, a my tam 

jezdili po takovém humusu, kde si opravdu ty auta ničíme. Pokud se ještě někdy stane a opravdu se ty 

auta dostanou do takových problémů, tak to dáme k úhradě asi vám, protože jinak nám nic jiného 

nezbývá. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Pan Ing. Nakládal, prosím, jestli je ta cesta našim majetkem. 

 

Ing. Miroslav Nakládal: 

Dobrý večer. Já se teď samozřejmě nemůžu na 100 % vyjádřit, jestli všechny ty komunikace jsou na 

pozemcích města. Ale pokud věc máme posoudit z pohledu zákona o pozemních komunikacích, tak se 

jedná o účelové komunikace, u kterých jejich majitel nenese zodpovědnost za jejich stav a za to, jestli 

si případně nějaký jejich uživatel tam způsobí nějakou škodu. Každý motorista musí přizpůsobit svou 

rychlost stavu té komunikace. U účelových komunikací není potřeba provádět zimní údržbu ani 

nějakou další údržbu. To je tolik ze zákona. 

 

Občanka: 

To je mi jasné.  

 

Ing. Miroslav Nakládal: 

Já tam chodím se psem, protože tam někde bydlím a dobře to tam znám. 

  

Občanka: 

Jen se zeptám. Je to opravdu, opravdu účelová komunikace?  

 

Ing. Miroslav Nakládal: 

Ano. Já k tomu jenom dodám. Účelových komunikací máme spoustu. Kdybyste viděla, kolik lidí nás 

žádá. Můj soused naproti na chodbě říkal, že na Brněnské, jak mají garáže, že potřebují spravit 

komunikaci u garáží. A říkám to nejde. Stejně tak na Močidýlkách, stejně tak Záhoří za 

Domamyslicemi, kde nás žádají chataři, aby se opravila cesta. To jsou všechno účelové komunikace: 

Kdyby město mělo spravovat účelové komunikace, které nemáme v pasportu komunikací, tak se 
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město nedoplatí, rozpočet nebude stačit. Proto je prostě zásada, že účelové komunikace si musí ti lidé 

spravovat sami. Takže - já třeba mám garáž u mechaniky. My jsme se domluvili, protože jsou tam taky 

takové výmoly (zase ne všichni ti majitelé garáží), ale domluvili jsme se a každý jsme dali nějaké 

peníze a navezli jsme si tam štěrk, abychom to vysypali. Ale město nemůže spravovat všechny 

účelové komunikace. To nejde. 

 

Občanka: 

Pane magistře, já s Vámi souhlasím. Ale není možné, když se ta komunikace, vy říkáte, poničila, když 

se tam likvidovaly ty zahrádky, to jsme neponičili my těma osobáka, ale město. To ještě nebyla paní 

starostka, ale pan starosta. Tak ti to měli dát teda do původního stavu. Nechtějte po nás, aby když se to 

takhle zničilo a ničí, protože opravdu se to ničí, aby my jsme to dotovali. Tady se staví takové jako 

parkoviště a tady paní se diví, že se nepostaví dneska a u baráku. No nezlobte se na mě, to je teda 

trošku jako moc. 

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Jen, ať to uklidníme. Bylo by ideální, já Vám dám kontakt, třeba, že se domluvíme a podíváme se, kde 

to je. Asi tak si nemůžu uvědomit, ale když pan Ing. Nakládal říká, že tam chodí se psem, tak on určitě 

má přehled, která je to komunikace. Zase ale nevím, jak historicky dohledáme, kdo to opravdu zničil. 

Říkáte, že to zničeno město, možná to zničil někdo jiný. I garážníci, kteří tam parkují. Ale já vám dám 

kontakt a můžeme se spojit třeba příští týden. Ano? 

 

Moderátorka:  

Děkuji a předávám mikrofon. 

 

Občan, sídliště Svobody, blok 17. 

Dobrý den, jmenuji se ………. a bydlím na sídlišti Svobody blok 17, kde jsem členem výboru 

společenství. Chtěl bych se trošku odpoutat od problému těch garáží a vrátit se k tomu našemu okolí, 

které tam máme. V prvé řadě chci poděkovat magistrátu za naši žádost o opravu - rekonstrukci 

chodníku, který byl v dezolátním stavu a je vlastně hlavní tepnou na Anglickou a tak dál. 

Co mě mrzí je kus pozemku města, který je na severní straně bloku mezi garážemi a blokem. Došlo 

teď v posledních dnech konečně k demolici takové asfaltové plochy a bylo slíbeno, že tento prostor 

bude zkulturněn, osázen a dán do pořádku. Já mám hrozné obavy z toho, že ono - to asi dělá A.S.A. 

tady ty záležitosti, že A.S.A. tam píchne pár stromů bez ohledu na to, jak to bude vypadat a pozemek 

bude v takovém neudržovaném stavu, jak je třeba dneska. Prosím vás, při první vlně spadaného listí, to 

A.S.A. nametla ke zdi garáží a nechala to tam. Ta druhá vlna toho listí - musel jsem volat panu 

Jankůjovi minulý týden, zdali by to listí neuklidili a nedali do pořádku. Dokonce jsem měl pana 

Jankůje pozvaného na obhlídku bloku 17, protože při předminulé vichřici nám spadly dva nevhodně 

vysázené lesní stromy. Ty kanadské jedle spadly na balkon. Mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví 

lidí. Okamžitě jsem napsal na magistrát. Bylo mi odpovězeno, že se bere v úvahu. Táhne se to možná 

3 měsíce. Já jsem předpokládal, že to bude vyřešeno raz dva, ale z ústního jednání jsem vycítil, prostě 

nějaký jakkoliv názor, že pokud to bude v metru třiceti a pod 80 cm ten průměr toho kmene, tak to 

není problém. Teď trnu hrůzou, jestli to bude nad 80 cm, tak se asi podle zákona likvidace nevhodně 

vysázených stromu nedočkáme. Měli byste vědět, co to udělalo při minulé vichřici. Ten jeden strom 

byl vyhnutý, výkyv až kolem pěti metrů. Zasahuje to na balkony, ničí to majetek, a mám obavu, aby 

při dalším větru to nespadlo. Ty douglasky mají plytké kořeny. Prostě nechci si představovat, co by se 

stalo. Takže slíbené to je, já jen čekám, kdy se A.S.A. odhodlá k tomu, aby na tom najela. Zajímá mě 

jedno od magistrátu, zdali máme u vás nějakého člověka, kdo může odborným způsobem hodnotit, co 

lze tam vysadit, co je tam nejlepší, apod. Mně se totiž zdá, on to vlastně odpověděl pan Jankůj, proto o 

tom mluvím.  Rozhodne o vysazování různých typů stromů. On říká, já to navrhnu, magistrát schválí. 

Zdá se mi, třeba kolem našeho baráku, bylo vysázeno převážné množství lip. Je tam ten hlavní 

chodník. Prosím vás lípa, z té padá nejprve takové žluté okvětí, pak padají kuličky, s těma nosama, a 

pak pochopitelně listí. Čili je to strom, který nejvíc dělá nepořádku. Když jsem měl námitku, že bych 

tam třeba vysadil ty kulaté stromy, co jsou u Tesca, tak říká pan Jankůj: „Ne toto je krásné, to je úplně 

nádherné“. Povídám, že máme na to jiný názor. Zajímá mě teda jedno, jestli máme člověka, který to 

esteticky hodnotí, zvažuje i tyto věci. Když jsem chtěl upravit keře, které možná nevhodně vysadili 

lidi z našeho baráku na ten pozemek města, tak jsem se s nějakou extra zvláštní ochotou nesetkal. 

Jedná se třeba o přerostlé keře do výšky 4,5 metru, kdy pokud neprší, je to pěkné, ale jak zaprší tak ta 
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zlatice natáhne vodu a ty větve visí na chodník. Lidi to musí obcházet apod. Na toto bohužel se mi 

zdá, nikdo nebere v úvahu. Bere se zákon, ano, podle zákona se to může zlikvidovat. Pokud ne, tak 

bohužel máte smůlu. 

Děkuji. 

 

Moderátorka: 

Tak poprosím pan Vojtek.  

 

Mgr. Libor Vojtek: 

Dobrý podvečer, jmenuji se Libor Vojtek, jsem vedoucím Odboru správy údržby majetku města. Mám 

pod sebou oddělení, která se věnují údržbě majetku, tzn. i veřejné zeleně. Byla tady řeč o panu 

Jankůjovi, který je zaměstnanec FCC, dříve A.S.A., a sám vykonává funkci správce. Pan Jankůj je 

samozřejmě oprávněn navrhovat nám nějaké výstavby, ale co se týče, když to vezmu komplexněji, tak 

samozřejmě, co se týče těch větších celků revitalizaci sídlišť a celých bloků, tak tam samozřejmě  

v současné době už navrhuje tu zeleň zahradní architekt, který by měl vědět, co uprostřed města by 

mělo růst a nemělo by to obtěžovat občany. Co se týče návrhů zeleně, kterou realizujeme my sami, tak 

samozřejmě pan Jankůj navrhuje nějakou výsadbu, ale musím Vás trošku poopravit, že není pravdou, 

že co navrhne pan Jankůj, tak to se vysadí. To si myslím, že pan Jankůj má o sobě přehnaně vysoké 

mínění. Takže to určitě pravda není, byť mu nechci upírat jeho zásluhy o veřejnou zeleň v Prostějově, 

samozřejmě ne. A potom, co se týče třeba i do toho výběru těch jednotlivých kultivarů těch stromů. Je 

to opravdu co člověk, to názor. Každý má opravdu jiný názor, oblíbený strom. Shodneme se asi 

všichni, že všechny stromy nám nějakým způsobem zpříjemňují životní prostředí a naopak se zase o 

ně musíme starat a musíme shrabávat listí a ořezávat větve atd. V okamžiku, kdy někde ořežeme jeden 

jediný keř na něčí žádost, tak do hodiny a půl nám volají na magistrát, co jsme to udělali, jak jsme 

mohli ořezat tak nádherný vysoký velký vzrostlý keř, který na jaře tak krásně kvete. Já jsem opravdu, 

tedy v tomhle v pasti. Chtěl bych vyhovět pokud možno co nejvíce lidem, ale opravdu je to hodně 

subjektivní. Tady ta oblast, ono nelze vyhovět všem. Ještě jednou opakuji. Omlouvám se. 

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Já bych možná mohla podtrhnout nejenom ve středu města, ale i větší lokality nám opravdu navrhují 

zahradní architekti. Narovinu si musíme říct, že ne vždy všechno, co oni navrhnou, je také zdařilé. 

Druhá věc je, pokud jde o strom, jak jste mluvil o těch parametrech kácení, tak máte pravdu. Ale 

pokud je z bezpečnostních důvodů někým způsobem nahnutý, tak na to neplatí to, co bylo řečeno. To 

znamená, že ten strom se může skácet hned. A já Vás žádám, pokud budete mít jakékoliv a znovu 

říkám jakékoliv pochybnosti nebo jakékoliv požadavky, abyste nekomunikoval se zaměstnanci těmi, u 

kterých si my najímáme službu, ale abyste to napsal přímo nám. My to přepošleme patřičnému 

odboru, který zahájí úkony. Vy to můžete těm lidem říkat, jak chcete, ale prostě oni Vám třeba odpoví 

neochotně nebo to odsunou a neudělají. Když někdo přijde k nám, my už zajistíme to, že se ta akce 

nějakým způsobem posune. Takže Vás moc, prosím, abyste buď zavolal přímo telefonicky mně nebo 

panu náměstkovi nebo přímo na Odbor správy a údržby majetku města, což je úplně nejlepší. Protože 

na starosti tady pana Jankůje, má paní Simona Říhová, která to opravdu zajistí.  

 

Občan: 

Občan ……bez mikrofonu. Jsem spokojen s tímto postupem, to mně plně vyhovuje. Jenom mám 

problém nebo obavu z toho, že se vám nepodaří ty lesní stromy odstranit. 

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Na ty stromy se podíváme hned zítra. Já už jsem byla hned napadena s tím (nedokončeno). 

 

Ať se místo toho tam vysadí něco jiného. Třeba středně vysoké stromy nebo něco takového. 

Ale to co tam je teď, bylo nezodpovědné a bohužel i nebezpečné. Tak se vysazovaly jehličnany.  Teď 

ty poryvy větru, které byly, tak si 38 stromů, většina stromů byly jehličnany, které mají plytké kořeny 

a vysazovali se a jiné. Takže toto je problémem a bohužel naši předci to vysadili. Byl to krásný 

stromeček, všichni se radovali, jenomže on roste a roste, a místo toho, aby ho odstranili, tak vysadili 

něco jiného, třeba znovu malého, prostě se toto udělalo.  
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Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Ale zítra se na to hned podívá. Pan vedoucí už si to napsal.  

 

Občan: 

Já jsem s paní Říhovou spokojen, vyhovuje, prostě řešíme věci ke spokojenosti.  

 

Moderátorka: 

Ano, děkuji tazateli i odpovídajícím. Prosím má ještě někdo nějakou připomínku, otázku? 

 

Občanka, sídliště Svobody:  

Já se jmenuji ….., bydlím na sídlišti Svobody roku blok 5. Chtěla bych poděkovat za to, že se snažíte 

město přivádět do takového krásného stavu jaký je. Ale nejsem spokojena s naším sídlištěm. Myslím, 

že kdo tady je, tak s tím bude souhlasit. Poněvadž všechna sídliště, dá se říct, jsou krásně opravené a 

naše sídliště je tak z půlky. To se vždycky kousíček udělá, jak teď ten chodníček někde tam, a zase 

cyklostezka, za kterou vám děkujeme, ale že by byla třeba opravená ta cyklostezka napříč sídlištěm, 

která je z asfaltu, ono se to opravuje. Ale v jakém stavu, běžte se podívat. Tam jsou 10 centimetrové 

spáry napříč. Když, tam jedete na kole, tak je to katastrofa. Mimo toho jsou tam nějaké hrbolky atd. 

To se mi vůbec nelíbí. Sice není to označené jako cyklostezka, ale je to široké, že je to jako cyklo a 

pro pěší. Ale je to v mizerném stavu opravdu. Mimo toho ty chodníky někde jsou opraveny, někde ne. 

Běžte se podívat na blok 2, kde je kousíček udělané zámkové dlažby a asi 5 m jenom chybí chodníku 

opravit, zase k tomu chodníku a cyklostezce, která je u nádob na odpady. Skutečně ten chodník zrovna 

ten kousíček je mizerný. U nás u bloku 5 byl sice chodník opravený kdysi jako první, poněvadž byl 

opravdu v dezolátním stavu. Já vím, že jsem žádala, prostě ještě bývalý předseda atd., takže se to 

opravilo. Ale chodník se udělal ze starých dlaždic. Ty dlaždice jsou děravé atd., ale ještě si pořád 

říkám, že je mizerný, ale dá se potom chodit, je rovný atd. Ale z druhé strany tzn. ten zadní trakt, který 

je vlastně součástí zahrady školy, tam ten chodník je v katastrofálním stavu. Už se to říkalo několikrát 

a žádali jsme o nějakou opravu, ale bohužel teda k tomu nedošlo. Ví se o tom, že je to vlastně ten 

chodník ponořený mimo úroveň, takže tam zůstává voda. Tam chodí tolik dětí do školy, to vám můžu 

nafotit, kolik dětí tam chodí do školy a kdy v místech, kde se vjíždí do školní zahrady, tzn. na dvůr 

školy, tak tam je asi 4 metry taková kaluž, že to všichni musejí obcházet po trávníku. 4 m. Já vám to 

někdy nafotím. Opravdu by to bylo potřeba ty chodník tam udělat. 

Blok 5. To je ten dlouhý za věžáky, za školní zahradou. Opravdu ten chodník je hrozný. Tam chodí 

sice na procházky s pejsky, ale mně jde hlavně o ty děti do školy, protože tam opravdu z té strany 

všichni prochází atd. A ještě ty děti si zkracují chodník, což je u dětí normální, já to tak beru. Ale není 

to taky až tak dobré. Poněvadž oni z toho chodníku si tady utnout, když to ukážu, tady tuto stranu, tak 

kolem školy si to utnout. Je tam dvůr mezi stromy. Proč je ten chodník do pravého úhlu? Už kdysi se o 

tom mluvilo, ale je to starej chodník, to podotýkám. Doufám že, kdybyste dělal nový tak, že se udělá 

kulatý. 

 

Paní……., na to zapomeňte. Ženská, by to udělala do oblouku, projektanti do pravého úhlu. Přesně 

tak. Je to marné, marné, marné.  

 

Občanka: 

Pošlete je mně, já jim ukážu, jak se to dělá. Je, to takové prostě divné. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Ten chodník má, doufám, pan Vojtek poznamenaný.  

 

Moderátorka:  

Děkuji. 

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Můžu jenom reagovat na ty chodníky. My samozřejmě vyhodnocujeme v rámci našeho odboru, které 

ty chodníky jsou nejhorší. Protože chodníků v Prostějově kolem 200 km možná víc.  

Každý rok od roku 2010 se vždycky do rozpočtu dala částka minimálně 3 miliony korun, některý rok 

to bylo až 5 milionů korun na opravy chodníků, plus ještě v rozpočtu máme na lokální opravy. Já si 
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vzpomínám, že jsme o tom mluvili je to tak dva roky, a já vím, že tam proběhly nějaké lokální opravy. 

My se na to podíváme.  

 

Občanka: 

To se udělalo tak, vyměnily se dlaždice.  

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Vím, že se tam něco udělalo, vím, že se o tom mluvilo. 

 

Občanka: 

Špatně, špatně. 

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Jak se neudělá celá oprava, tak je to špatně vždycky, ty kachličky se uvolní. Já jenom chci říct, že 

každý rok máme velké sumy, ale kdybychom měli spravit všechny chodníky tak, aby byly opravdu 

perfektně spravené, tak budeme potřebovat rozpočet takových 60 až 70 milionů Kč. To je zase částka, 

kterou si nemůžeme dovolit, a proto prostě vyhodnocujeme ty nejhorší, ale pan vedoucí si to napsal a 

já se na to podívám.  

 

Občanka: 

Já to chápu, ale že je to asi delší doba, tak jestli bych ráda. 

 

Mgr. Libor Vojtek: 

Ještě jednou dobrý večer. Já bych chtěl v téhle souvislosti upozornit na to, že na sídlišti Svobody jako 

celku proběhla revitalizace. V té revitalizaci nebyly zahrnuty některé spojovací chodníčky nebo 

některé zadní chodníky za domy. Za posledních pár let od roku 2013 co jsem ve funkci, vždy na 

sídlišti Svobody každým rokem opravujeme aspoň nějaký kus chodníku, abychom i tady tyhle 

propojovací chodníčky opravili. Takže věnujeme se tomu intenzivně, a ne každé sídliště může říct, že 

tam každým rokem něco opravujeme. To opravdu je holá realita. Chápu, že stavy těch chodníků 

nejsou dobré a paní tady mluvila, pravděpodobně, o tzv. lokální opravě, kdy opravdu pouze odkryjeme 

ten svrchní plášť, pouze ty kachličky a ten písek, který pod nimi zpravidla je se snažíme alespoň 

vyrovnat, zasypat štěrkem, abychom prodloužili životnost toho chodníku. Není to ale opravdu 

plnohodnotná oprava. Ale i ty plnohodnotné opravy u Vás na sídlišti každým rokem děláme. Ty 

celoplošné.  

 

Občanka: 

Je to pravdou, ale tady tohle je už do nebe volající. Kdybych vám to nafotila, tak se za to budete 

stydět. No a v této souvislosti bych ještě chtěla říct, nechápu mou starou záležitost, kterou kdysi někdo 

rozhodl. Myslím si, že špatně a pořád se datuje dál, že tady na tom chodníku, kde chodí děti do školy, 

je chodník, že se neudržuje v zimě. To samé je právě na tom našem chodníku. Maminka jde 

s kočárkem, dítě vede do školy a bohužel teda kvůli sněhu…. Oni to uklízí, je to pravda, že i přesto, že 

je tam, že se chodník neudržuje, tak se to udělá. Jenomže třeba za tři dny. Já chápu, že vždycky postup 

je od města, to věřím, ale aspoň do té školy, alespoň ta cedule, kdyby tam nebyla. Tak je to do nebe 

volající. Prostě na chodníku, kde děti chodí do školy, tak se chodník neudržuje v zimě. To se mně 

nelíbí, to je prostě zastaralá metoda, která kdysi tady byla a pořád to drží.  

 

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Jestli mohu jenom stručně reagovat. Je plán oprav chodníků oprav nebo údržby. Pardon, údržby 

komunikací. Vždycky v ulici, kde jsou dva chodníky, tak vždycky minimálně jeden, prostě v rámci 

toho plánu, se uklízí v zimě. A je mnohdy složité, a to se nám stalo v té poslední zimě, že začal 

intenzivně padat sníh, my tak musíme uklízet ty hlavní tahy pro auta a kudy chodí největší množství 

lidí. Tak musíme do čtyř hodin uklidit. Takže my jsme to třeba uklidili a za 2 hodiny prostě začal 

padat znovu sníh a stále se musíte vracet na to stejné místo. Na ta další místa, která jsou v druhém, ve 

třetím pořadí prostě dojde později, to neovlivníme. Někteří nám říkají, že při té technice a při 

současných možnostech (to jsme měli minulý týden), máte mít uklizeno město za 8 hodin. Ale věřte 

tomu to nejde. 
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Občanka: 

Nejde to, já to chápu. Ještě takovou maličkost, když bylo Zdravé město Prostějov, tak jsem tam 

vznesla takový požadavek nebo takovou připomínku, že do školy - všimněte si kolik tady na sídlišti 

jezdí děti s koly po chodníku. Po chodníku se nesmí jezdit. Tady ta silnice, která je v Jungmannové, 

víte, jaké má velké problémy, protože je úzká, parkují tam rodiče s auty. Sice tam mají odstavné 

plochy, ale ono to nestačí, i když jste to rozšířili. Bohužel s tím se asi více už dělat nedá. Ale kudy, 

kudy mají ty děti s koly jezdit, když zde není žádná cyklostezka? Tak jsem si říkala, že ten náš trakt,  

o kterém chodníku právě mluvím, o tom kolem školy jako kolem zahrady a kolem dvorku, pak si 

myslím, že když už by se to dělalo, že skutečně by se tam mohla udělat i ta cyklostezka k té škole. 

Myslím si, že by to bylo teda vhodné. Nevím, nechám to na vašem posouzení. 

Pak bych ještě chtěla říct jednu věc. Měla jsem žádost na radnici, na vás. Jedné žádosti bylo vyhověno. 

Tady jsem se domluvila s paní Hemerkovou, to je v pořádku. Ale měla jsem ještě žádost, jestli by nám 

mohli opravit u toho našeho bloku 5 (ten dlouhý blok) stojany na kola. A bylo mi odepsáno. K tomu 

zase řeknu svoje vyjádření. Stojany na kola mezi jednotlivými vchody nejsou majetkem statutárního 

města Prostějova, a proto se nebudou opravovat. Zkracuji to. Společenství musí umístit před domem 

vlastní stojany na kola, a je nutné jejich umístění řešit s vlastníkem pozemku a uzavřít smlouvu. To 

sice, jako bych brala. Ale stavělo se tady sídliště, tak stojany na kola jiný. Když, se u nás dělala ta 

první nedostačující revitalizace, právě tady u toho bloku 5, tak se daly nové stojany na kola. Ty 

stojany by odpovídaly. Ale před nimi ty betonové čtverce, prostě ty prefabrikáty, a mezi tím roste 

tráva. Ta tráva je někdy, když požádám jako, tak je to posečené, dokonce i jednou to bylo postříkané 

jedy. To rezavé je ošklivé až hrůza a někdy je tam půl metru trávy vysoké. Když, je pokosená, sice je, 

ale mezi oblouky, které tam jsou, to bylo špatně udělané, protože je kousek betonu a kousek je tráva.  

Tam se nikdo nedostane, tak prostě mezitím je tráva a kousek je zase posečené, prostě je to v 

katastrofálním stavu. A proč mně takhle bylo odpovězeno, když se tady u toho bloku tuším 7 udělalo 

krásně. To se mně velice líbí, opravdu upravené, nádherně udělané, včetně parkoviště atd. Proč, když 

tam jsou ty stojany a travní dlaždice, aby ta tráva tam neprolézala, tak proč to nejde ani u nás? Proč si 

to máme udělat sami? Těch vchodů je 10, takže pro nás pro ten dům by to bylo velké zatížení. A 

stačilo by pouze ty stojany, ať tam zůstanou, doopravit tam ty betony pod těmi stojany a místo těch 

prefabrikátů tam dát třeba ty dlaždice, aby tam ta tráva neprolézala. 

To se mně nelíbí ta odpověď. 

 

Moderátorka: 

Bude reagovat vedoucí odboru. 

 

Mgr. Libor Vojtek: 

Tak já jsem tu odpověď neviděl, ale předpokládám, že jsem ji podepsal, tak já se k tomu přiznávám.  

Je možné, že v minulosti se součástí revitalizace některé části sídliště mohlo stát, že tam projektant 

navrhl tenhle mobiliář, ale v současné době již několik let se tak nestává. Statutární město opravdu 

nikde po městě nebuduje stojany na kola, dá se říct, že je ani nevlastní. Pouze tady těch pár vlaštovek, 

od kterých se potom opustil. Opravdu umožňujeme vlastníkům nemovitostí, družstvům, společenstvím 

bez problémů jim pronajmeme pozemek a umožníme jim, aby si koupili svůj stojan, aby se o to okolí 

kolem toho stojanu i starali, pokud tam ten stojan chtějí. V tomhle jsme opravdu vstřícní, ale zase 

nemůžeme všude protože, pokud se takhle třeba děje někde na sídlišti, kde proběhla revitalizace a je 

tam dotace, dokončím s dovolením, je na těch investičních akcích nějaká dotace, tak bohužel, 

nemůžeme po dobu té udržitelnosti tyhle pozemky pronajímat nebo vypůjčovat. Protože bychom tím 

porušili podmínky dotace a hrozilo by nám vrácení dotačního příspěvku od státu nebo z Evropské 

unie. 

 

Občanka: 

Já jenom říkám z toho důvodu, že byla špatná revitalizace, poněvadž, chápu, že město třeba nemělo 

peníze, tak proto se ten chodník udělal ze staré dlažby. Když jsem žádala, aby byly opraveny aspoň ty 

díry, vyměněné dlaždice, tak prostě k tomu nedošlo. Bylo to sice přislíbené, ale bohužel k tomu 

nedošlo. Takže nevím. A zároveň bylo i tady toto. 

  

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Pokud se dělala revitalizace, tak určitě se nedělala ze starých dlažeb.  
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Občanka: 

Dělala ano. Můžete se podívat, potvrdí vám to. A dokonce i tehdy ještě, nebudu to rozebírat. Bylo to 

opravované, a stejně to museli vyhodit. Celý chodník je udělaný a říkám on ještě není tak nejhorší…  

Bez mikrofonu. 

Proč se ta revitalizace dělala, vlastně nová silnice. To opravdu. U bloku 5, v přední části. Zase pořad 

mluvím jenom o bloku 5, to je ten dlouhý panelák, tedy na té straně hned za školou. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Pan Ing. Zajíček se vyjádři k tomu, jestli se tam dělala revitalizace, tady v té oblasti, o které paní 

mluví. 

 

Občanka: 

Dělala se dokonce dvakrát. Jednou se dělala úplně první tady na tom sídlišti. Špatně udělaná. A teď se 

dělala podruhé, že se vlastně udělalo tam to parkování u věžáku. 

 

Ing. Antonín Zajíček: 

Vážená paní primátorko, pokud můžu promluvit, tak pokud jsme dělali nějakou revitalizaci, tak jsme 

dělali z nového materiálu a v novém. Snažili jsme se reagovat i na vaše připomínky, protože jste nás 

několikrát navštívila. Všechny jsme dělali v novém materiálu, a proto nesouhlasím s tím, že se něco 

udělalo ve starém materiálu. Děkuji Vám. 

 

Občanka: 

Tak se na to musíte jít podívat, pane Zajíčku. Mluvila jsem tehdy s panem Brücknerem. Ten tedy jako 

mně přislíbil, že přijdou aspoň ty dlaždice, které jsou děravé opravit a stejně opraveny nebyly. Ale ten 

chodník ještě jakž takž. Já to chápu, že nejde všechno opravit stoprocentně, takže to bych vynechala. 

Aspoň tu zadní část bych prosila, kdyby to šlo nějak opravit.  

Pak bych prosila tady paní Hemerkovou o jednu žádost.  Neřekla jsem Vám to osobně. Tedy právě jak 

si ty děti zkracují chodník do školy a mnohdy i maminky s pejsky a starší lidé atd., právě od toho rohu 

tady hned na roh toho domu, co je otočený k parku, tak tam se zkracuje chodník, ten prostě kolem toho 

domu. Tam jsou byty, které mají okna strašně nízko a paní žádala, bohužel tady není, poněvadž je 

zaměstnankyní divadla, tak musí tam byt momentálně. Tak bych za ni prosila, jestli by se náhodou 

nemohlo, a myslím si, že by to šlo, tam vysadit nějaké keříky nebo nějaké květiny. Prostě kolem toho 

rohu, aby tam opravdu jí pod těmi okny nechodili. 

 

 

Paní ……, já Vám věřím skoro všechno. Ale ta paní, ať to řekne nám, protože to řeknete vy, my jí tam 

vysadíme keř a do 10 dnů ho odstraňujeme, protože všichni nadávají. Pokud ti lidé tam něco chtějí, ať 

se se mnou spojí, já se opravdu s nimi zajdu podívat. Klidně na bezplatnou linku kdykoliv. 

 

Občanka: 

Ona byla žádat na radnici. Nevím, za kým byla. Říkala jsem, ať na mě počká, bohužel teda na to nějak 

nevycházelo časově. Dobře, pošlu ji.  

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Ale bude mít souhlas ostatních, aby to nebyl jen její souhlas, ostatní nám potom nadají.  

 

Občanka: 

Dobře. 

Potom bych prosila, jestli by nešlo nějak upravit, když se jezdí z Nerudové ulice na cyklostezku, aby 

se dalo najet. Nerudova ulice končí a potom už jenom chodník doprava a po tom chodníku se jezdí na 

kolech. Už jsem slyšela i děti, které napomínaly, že po chodníku se nejezdí. Tam stačí metr jenom 

udělat průjezdu, nemyslím silnice, ale nájezd jenom k té cyklostezce. Nerudova ulice tady je metr 

čtverečný, asi jenom trávníku, a je hned cyklostezka, která vede prostě tady tím zadním traktem, takže 

tam by to chtělo prostě jenom ten nájezd udělat, nic jiného. Tam by skutečně stačila úplně maličkost a 

nestálo by to ani moc peněz. Tam by to bylo velice opravdu dobré. 
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Moderátorka: 

Ještě máte, prosím, nějaký podnět nebo ano? 

 

Občanka: 

Parkování ještě mezi věžáky bych řekla. Víte dobře nebo určitě, když tady projíždíte. Říkala jsem 

Jungmannova ulice je úzká. Když se podíváte na parkování třeba na sídlišti, bylo odbouráno. Tím, 

vlastně nebo tady u těch věžáků, že se tam udělalo parkoviště. Ale ta na další ulici, která je ze 

Šmeralovy na Anenskou, tak už tam zase stojí další auta a parkuje se kdovíjak. Přitom tam jsou 

kanály, které jsou prohloubeny a opraveny nejsou. Viděla jsem, že se opravují kanály, kde by to ani 

nemuselo být, a jsou opraveny. Ale dobře, musím zase říct, že dobře. Ale tady tyto kanály nebo na té 

Jungmannové, to už jsem říkala několikrát, prostě opravený jeden je a druhý není. Stojí tam voda, jsou 

tam díry. Pak bych ještě chtěla na Plumlovské ulici, tady když je přechod k Hané. Je krásný přechod, 

je to v pořádku všechno, ale když naprší, tak tam starý babky nemůžou vůbec projít, poněvadž tam je 

to prohloubené nějak u toho přechodu, dva metry v šířce prostě stojí voda, na metr šířku. Takže na 

cestě, na silnici. Já myslím, já bych řekla, že Plumlovská se sice opravovat bude, ale to už bylo kdysi 

opravené tak, že tam už asi zasahovat nebudete. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

To není naše, to jsou krajské silnice. 

 

Občanka:  

Tak na koho se mám optat dál, já to nikdy nenechám takhle nějak ležet. 

A potom ještě čisté kontejnery u té silnice, co vede ze Šmeralovy na Anenskou. Tam máme kontejnery 

na odpady, které jsou věčně plné. Zavolám, je to uklizené, všechno v pořádku, ale jsou strašně 

špinavé. Tam je neštěstí, že tam jsou vlastně lipové stromy, tam všechna ta nečistota, mušky atd. nebo, 

co to je prostě tak špinavé, že se štítí člověk vůbec tam k tomu přijít. Kdyby mě tam někdo dovezl 

vodu a kartáč, já bych jim to i očistil, opravdu. Ale je to hnusné přímo.  

 

Moderátor: 

Ano, máme poznamenáno. Mohu předat mikrofon další. 

 

Občanka:  

Dobrý den, ………….., sídliště Svobody 13. Já jsem tady byla před dvěma roky, když tady bylo to 

setkání a mluvila jsem tady o tom přechodu. Bylo mi řečeno, že vlastně to není města, že to je jako 

Olomouce a tak já jsem napsala na Krajský úřad Olomouckého kraje. Oni mně tady napsali to 

vyjádření. Oni tam píšou, že ovšem vzhledem k rozsahu, v jakém mají být provedeny práce na ulici 

Plumlovské v Prostějově, předpokládáme, že uvedený přechod, respektive kanalizace vpusti, bude 

součástí akce. Tak já bych prosila, jestli by to někdo pohlídal, protože když oni to jako mají jako, že 

tam se to projednávali s Ing. Drahomírem ….(nesrozumitelné), takže určitě o tom ví. Protože ten kanál 

je prostě výš a tam je jezero. A prostě auto ohodí ty, co tam stojí. Jsou tam vlastně schody, a po 

schodech se nedá rychle vyběhnout. Tak prostě, aby to jako oni věděli, že to není jako tento jako 

přechod, aby si nemysleli, že je to jinde. 

 

Náměstek primátorky Bc. Pavel Smetana: 

Dobrý večer, po těch jednáních, co jsme vedli na kraji, tak v příštím roce se bude dělat oprava 

komunikace povrchu až po ten kruhový objezd - co je kruhový objezd u Billy, jak se odbočuje 

k nemocnici. Takže celý ten úsek bude hotový. Určitě budeme hlídat i jednotlivé vpusti a jednotlivé 

obrubníky. Určitě na to dohlídneme.  

 

Občanka: 

Děkuji moc. A ještě bych se chtěla zeptat, taky jsem o tom mluvila před dvěma roky, že třeba ten 

chodník u jeslí a úplně nový chodník, že nenavazuje na ten chodník, co je u toho baráku, co je tam a 

prostě není bezbariérový, že prostě s tím kočárkem, nebo někdo na vozíku, prostě tam jako nemůže 

vjet. Kdyby bylo možné, že já bych třeba někomu, kdo se tím zabývá, jako že bych mu to ukázala. 

Teď prostě, když to řeknu tak vy nevíte kde a jak, že bych se jako s někým sešla, a že bych mu tam 

ukázala na místě, jak co asi myslím. Opravdu jsem ochotná, třeba telefonní číslo. 
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Moderátorka: 

Děkuji za Váš podnět. Ještě někdo prosím se chce zapojit do diskuse? 

 

Občanka: 

Ještě jsem chtěla dodat. Jestli budete ta Plumlovská ulice, jako byla krásná všechno, tak jestli by se 

dalo třeba - tam je prodej hamburgerů, tam je mastno na tři baráky od sebe. Takže když bude nádherný 

chodník, a za půl roku budou mastné fleky, aby se prostě ten majitel upozornil, protože on ty 

hamburgery dává do tenkého papíru, a tam jsou hromádky zeleniny a masné fleky, že aby si to 

pohlídali. Nebo když se podíváte v Kravařové ulici, že tam ty kebaby a to všechno, že prostě je to 

hnus. Takže když já vidím, že to vše je tak krásné, tak ať to prostě je jako krásné, když se to udělá. Že 

to stojí hromadu peněz. 

 

Moderátorka: 

Děkuji, ano, prosím.  

 

Občanka: 

Ještě bych měla takovou připomínku. Chodník kolem hvězdárny. Tam chodí tolik lidí do práce, do 

města, děti tam chodí a já vím, že park je tak nádherně opravený. Je krásný, jsem úplně nadšená. Ale 

ta příčka od sídliště, tady právě od toho našeho bloku 5, přes hvězdárnu směrem k Máchově ulici. 

Prostě, to je chodník, zasype se tam trošku štěrku a zase tam chodím místy po blátě, je to neopravené, 

nehezké. Když je tak krásný chodník ve Smetanových sadech, proč nemůže být tam. Vím, že kdysi 

paní Hemerková říkala, že byste chtěli tam mlatový chodník, ale tam se mlatový chodník asi neudrží, 

protože tam někdy jezdí i lidi na kole. Myslím, že když ve Smetanových sadech může být normální 

chodník, tak proč by nemohl byt třeba asfaltový nebo nějaký tady v tom parku.  

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Narovinu. Pokud mám mluvit jen za sebe, jen za sebe, aby v parcích vznikaly další plochy asfaltové, 

já jsem zásadně proti tomuto. To vám řeknu narovinu. Jestli je tam prostě udupaná hlína nebo je tam 

mlat, neříká mlat, zasypávají se tam díry, ale proboha nechtějte ve veškeré zeleni, které ve městě 

máme málo, všude budovat chodníky. Ty chodníky dneska nevybudujete, že má půl metru chodníček, 

ten musí mít parametry, které Vám nikdo jiný dnes neschválí, tzn. v určité šířce. Opravdu chcete, aby 

přes Kolářovy sady, byť by to bylo v nějaké lokalitě, byl dvou a půl metrový nebo kolika metrový 

chodník? Paní ……… toto fakt ne. Všechno s Vámi budu souhlasit, prosím, ale tohle fakt ne.  

 

Občanka: 

On by nemusel být dva a půl metru široký, a když tam, může cyklostezka… 

 

Náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková: 

Proč cyklostezka a ještě chodník? Paní ……, všude ne, fakt ne.  

 

Občanka: 

Odpověděla jste mi, děkuji za odpověď.  

 

Moderátorka: 

Já děkuji. Tak ještě podle pořadí předávám mikrofon. 

 

Občan: 

Prosím vás, já mám ještě jeden dotaz. Zaprvé pane náměstku. Městská policie. Celkově ve městě se 

tady rozmohlo - trvá tady - ti cyklisté na chodníku. Máme cyklostezky, tak ať jdou na cyklostezku. Ale 

vylezete před dům - mlask, cyklista kolem. Máte tam děti, když to dítě vyběhne, pak je sraženy a co si 

na tom, kdo vezme. Já chápu, jednou prostě napomenu, podruhé prostě dám taky těch 1000 Kč nebo 

2000 Kč a hotovo. No, není, že vjedete z cyklostezky nebo z obchodu prostě 5 m, ale to tam jede, ať je 

to v centru města nebo tady automaticky, místo silnice na chodníku.  

Pak jsem se chtěl zeptat. Město dává na ty chodníky strašný prachy, ono to má určitou záruku 

samozřejmě, ta záruka někdy prostě padne, ale když jdete i po tom středu města, ty chodníky nejsou 

zas až tak starý, tak už tam vidíte, že jsou tam takové výmoly a díry. Teď mají být, pokud je mi 

známo, nějakých 20 hodin nebo kolik se má odpracovat. Nevím, jestli týdně nebo kolik, když chce 
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někdo dostat od toho státu nějaké ty prachy. Údajně je už problém najít takové to místo. Oni ze zákona 

musí odpracovat, aby dostali. Takže, jestli by nebylo dobré prostě udělat aspoň 3 nebo 4 čety, které by 

měly normální dvoukolák s trochou toho štěrku. Ty malé díry podsypete, tak jak si to uděláte doma 

normálně na dvorku nebo na svém vjezdu. Takže by to mohli pomalu v tom městě taky takhle trochu 

spravovat, protože ta rekonstrukce pak vyjde zbytečně draho a není to zas taková hrůza. 

A poslední dotaz. Kolik bude stát město, jak jsem zjistil, dalo ten pozemek prostě tomu Olympijskému 

centru. Mě by zajímalo, když teda Franta si tam nezačutá, jak říkal Dr. Černošek. Takže pro normální 

občany města, to nepřichází do úvahy. Město by nějakou sportovní… (nesrozumitelné).  

Paní primátorko, četl jsem to – „Franta si tam nezačutá“. Takže to Dr. Černošek řekl, aby bylo to 

v tisku.  

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Ano, bylo to v tisku. Nicméně podmínky dotace, říkají, že minimálně, minimálně 20 % musí být pro 

veřejnost. 

 

Občan: 

Ano, možná 20 %, ale to bude možná pro nějaké vybrané sporty, prostě pro nějaké školy se  speciálně. 

Zajímalo by mě, kolik to město bude stát na provoz, a jestli by nebylo dobré udělat, teda spíše než 

dávat pozemky tomu, kdo by se měl o ty vrcholové sportovce starat. A ne ten, kdo z nich pak ždíme 

peníze jako TenisKomerc apod., který se z nich má dobře. Aby se ta mládež celková, která nechce 

vrcholově sportovat a nechce na olympiádě vyhrát, se mohla vyřádit. Čili, tady by měla být normální 

sportovní hala, prostě kde by byla pro celou veřejnost. Děkuji. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Primátorka – Tím, že se vybuduje hala spolku Prostějov olympijský, jehož jsme členy, tam jsme 

opravdu dávali pozemek za 5 000 000 Kč, tak se uvolní tělocvična minimálně na Palacké, kde jsou 

volejbalistky, které tam už nebudou a uvolní se tělocvična na Brněnské, kde jsou basketbalisti. Takže 

tady ty dvě tělocvičny budou navíc a budou pro veřejnost. Doposud tam byla děvčátka nebo 

dorostenky, nevím jak to říct přesně, do 15 let, která tam trénovala a budu trénovat v nové hale. Takže 

už jenom tady tohle je určitý přínos. Samozřejmě my chceme budovat tělocvičnu, buď jak je 

Sportcentrum na Vápenici, a nebo tedy i někde jinde. V záloze je U kalicha, kde chce Sokol 2 budovat 

velkou halou. Tak těch možností je tady pořád ještě dost. 

 

Moderátorka: 

Děkuji paní primátorce. Ještě byly nějaké ruce nahoře. 

 

Občan, ul. Zrzavého: 

Mé jméno je ……, Zrzavého. Prosím vás, chtěl bych jenom prostě připomenout - nevím, jestli to na 

magistrátě ví, patřiční úředníci, ale máme dvě ulice J. Zrzavého na sídlišti Hloučela.  

Jedna ulice je, kde bydlím já, a druhá ulice Jana Zrzavého je tzv. dům hrůzy. Byl jsem svědkem, kdy 

nám hasiči projeli celý ten dům a pak teprve jeli k tomu dalšímu. Možná by to chtělo nějak….  

Opravdu, dvě ulice Jana Zrzavého. 

 

PaedDr. Jaroslav Šlambor 

Dobrý večer, jmenuji se Šlambor. Já jsem dlouho bydlel na ulici Jana Zrzavého 10. Musím Vám dát, 

bohužel zapravdu. Ta druhá strana kde, jak říkáte „dům hrůzy“, to je náš dům Jana Zrzavého 3975, tak 

ten je ve skutečnosti dál na ulici Jarošova. Vzniklo to pravděpodobně, že tenhle dům, který byl 

postaven původně pro personál nemocnice, která se stavěla, tak se prostě nazval Jana Zrzavého. Pak se 

dostavily ty bloky dva, které tam dneska vlastně dělají to účko, a ty se pojmenovaly Jana Zrzavého 

taky. Takže určitě máte pravdu. Ale bohužel, já se domnívám, že tady s tím něco dělat bude veliký 

problém, protože lidi mají občanky nejenom občanky. Jsou tady mapy a řada jiných věcí, které 

samozřejmě tuhle záležitost nesmírně komplikují a hlavně prodražují. Ale znovu říkám, bohužel máte 

pravdu. 

 

Občan: 

Já o tom mluvím proto, že jsem viděl hasiče projíždět a hledali. A druhou věc by mě prosím. Jak 

máme ohradu na komunál, na odpad, tak jsou zvenku nádobí na sklo atd. a papír a plast. Z jedné strany 
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máme a z druhé strany máme další. Chtělo by to prostě přendat, aby byly pohromadě, protože se stalo 

už několikrát, že při svozu opomněli na jedné straně, přeplněné rozházeny.  

 

Náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil: 

Které číslo? 

 

Občan:  
Zrzavého 15. V tom dvoře takhle. Jinak bych chtěl město pochválit, protože jsem měl v létě nebo 

koncem léta návštěvu ze Slovenska. Máme si ho vážit, máme ho pěkné udržované, čisté. To je 

pochvala ze Slovenska. Děkuji. 

 

Moderátorka: 

Děkuji pánovi za jeho pochvalu i připomínky. Ještě jedna ruka nahoře. 

 

Občanka ze sídliště Svobody: 

Padlo tady už hodně pochval na to, že město je krásně vyzdobené. Opravdu je. Ale když se podíváte 

od záhonu a zvednete oči trochu výš a podíváte se na ty popelnice, zvláště na ty barevné, jak jsou 

zaneseny špínou, tak se vám obrátí žaludek. Že by bylo potřeba nejenom ty květiny, ale i podívat se na 

ten pořádek u těch popelnic a neřkuli o tom, že ten vnitřek těch popelnic, nebyl vyčištěný snad za 

celou dobu, co bydlím na sídlišti, a to už je skoro půlstoletí. Takže bylo by potřeba na ty popelnice se 

trošku zaměřit. Nejenom je vysypávat shora i zevnitř.  

 

Moderátorka:  

Děkuji za podnět, určitě budeme mít zaznamenáno. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Asi se obrátíme na firmu, aby aspoň jednou za rok provedla vyčištění popelnic. Ti, kteří bydlí 

v rodinných domcích, tak si to vyplachují, udržují. Tady je to bohužel tím, že je to všechno všech.  

 

Občanka: 

Ještě je to tím. U nás teče voda dole. Takže vezmu kyblík, vezmu si smeták, normálně to vyčistím a 

hotovo.  

……(bez mikrofonu). 

 

Moderátorka: 

Děkuji za dotaz i za odpověď. Je prosím ještě někdo s dotazem, s připomínkou, s podnětem? Pokud 

tomu tak není, tak mi dovolte, abych vám poděkovala za účast, abych poděkovala za účast vedoucím 

odborů Magistrátu města Prostějova, řediteli Městské policie Mgr. Janu Nagymu.  

A chci vás jen upozornit, že zápis z tohoto setkání a úkoly, které z něj vyplynout, budou zveřejněny na 

webových stránkách Magistrátu města Prostějova, samozřejmě i v tisku. Dnešní setkání není jediným, 

nemusíte tedy čekat celý rok na své otázky, podněty, připomínky, ale můžete využívat bezplatnou 

telefonní linku 800 900 001. Nebo ke komunikaci s magistrátem můžete využít i webové stránky, kde 

si naleznete kolonku - občan - dotazy a připomínky. Je tam speciální formulář. Samozřejmě 

zaměstnanci magistrátu reagují ihned. Pokud je to složitější problematika, je váš dotaz, podnět nebo 

připomínka, předána na příslušný odbor. Ještě jedna zajímavost je na webových stránkách Magistrátu 

města Prostějova. Jsou to připomínky občanů nad mapou. Když si kliknete na tuhle ikonu, tak se vám 

představí vaše lokalita, kde jsou všechny připomínky a zodpovězené dotazy kompetentními 

pracovníky. To je tedy z mé strany všechno. Děkuji samozřejmě členům vedení Statutárního města 

Prostějova.  

Paní primátorka, pokud chce na závěr ještě slovo, předávám. 

 

Primátorka RNDr. Alena Rašková: 

Já bych vám všem chtěla poděkovat, že jste přišli, že vám není lhostejné, kde bydlíte. Chtěla bych vás 

požádat, pokud se vám cokoliv nelíbí, pokud se cokoliv stane, s čím nejste spokojeni, prosím vás 

telefonujete. Protože my můžeme opravit, udělat jenom to o čem víme. Nemůžeme opravit chybu, 

která se stala, o které nevíme. Takže, prosím, pokud cokoliv je, bezplatná telefonní linka existuje. Je 

v každých radničních novinách, kdo si to nepamatujete. Já to slyším poněkolikáté a stejně ji pořádně 
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nevím. V radničních novinách pravidelně ta bezplatná telefonní linka je. Takže, prosím volejte. Tak 

jak říkala kolegyně, ne vždy se podaří odpověď během jednoho dne, někdy ne ani do týdne, protože ne 

všechny problémy jsou lehce řešitelné, ale věřte nám, že se snažíme, aby se vyřešily. Takže, prosím 

ještě jednou. Cokoliv se vám nelíbí, cokoliv se stane, volejte. Jenom, tak vám můžeme vyjít vstříc, 

udělat nebo spravit to, co se nepovedlo. Rozhodně, to co se nepovede, není naším cílem. Chceme, aby 

se nám tady v Prostějově líbilo všem, aby se nám tady dobře bydlelo. Myslím si, že celkově těch 

podmínek jako pracovní příležitosti, bydlení, je tady poměrně dost. Nemáme nejlepší ovzduší, ale 

snažíme se i tím vysazováním stromů, keřů a kytek to napravit. Máme dopravu automobilovou, 

autobusovou, která je bezvýfuková, takže nám to prostředí neničí. Bohužel to, že tady máme tu 

dálnici, tu estakádu, která vede nad městem, tak ten spad na město, s tím moc neuděláme. Protože 

jakékoliv stěny, které by se tam mohly teoreticky vybudovat, tak se nedají, protože ta nosnost taková 

není. Takže toto je věc, se kterou moc neuděláme, a navíc je v nějakém úvalu moravském, takže ty 

spady z Polska a z Ostravska k nám pořád letí. Ale co můžeme udělat, se snažíme udělat tak, aby se 

ten vzduch a ovzduší zlepšilo. Minimálně tou výsadbou, která si myslím, že se nám docela daří. Ještě 

jednou, prosím, pokud se vám cokoliv nelíbí, volejte.  

A jinak vám přeji, protože už za měsíc jsou krásné Vánoce, ať je prožijete v pohodě, v klidu a 

nezapomínejte, že to největší, co můžete jeden druhému dát, je společně strávený čas. Ne ty dárky, 

které nám už dne nabízí v Kauflandu a v televizi. Honem nakupte. To není důležité. Mějte čas na sebe. 

Pěkný večer. Na shledanou. 

 
Přepis zpracovala Mgr. Irena Lenzová, zaměstnankyně OKP 

 


