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Přepis záznamu - setkání s občany města Prostějova, městské části – střed města, nám. Spojenců 

+ přilehlé ulice, sídliště E. Beneše + přilehlé ulice 

 

Datum konání – 23. 11. 2017 

Zahájení: 17:00 hod. 

Ukončení: 18:23 hod. 

 

Moderátorka 

Hezký podvečer dámy a pánové, vážení spoluobčané, vítejte na dnešním setkání vás občanů této 

městské části s představiteli statutárního města Prostějova. Přivítejme mezi námi primátorku města 

Prostějova paní RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstka paní primátorky Ing. Zdeňka Fišera, náměstkyni 

paní primátorky Mgr. Ivana Hemerkovou, Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka paní primátorky a 

posledním členem vedení města je náměstek paní primátorky Bc. Pavel Smetana. Vítám také členku 

Rady města Prostějova paní Janu Halvadžievová a uvolněného radního PaedDr. Jaroslava Šlambora. 

Samozřejmě vítám mezi námi i vedoucí odborů Magistrátu města Prostějova, ředitele Městské policie 

pana Mgr. Jana Nagy a samozřejmě vás všechny občany této městské části. 

Dovolte mi, abych předala slovo paní primátorce k jejímu úvodnímu slovu. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že jste přišli a nebudu zdržovat dlouho. Přišli 

jsme proto, abychom vám řekli, co se udělalo tady v této městské části letos, co vás čeká příští rok, 

protože ne vždy úpravy jsou spojené s příjemnými zážitky. Někdy než to vypadá pěkně, tak to vypadá 

hodně dlouho škaredě a jsou s tím problémy, takže to, co vás bude čekat příští rok. Samozřejmě hlavně 

bychom chtěli slyšet, co se vám nelíbí, co byste chtěli zlepšit, co by stálo za úvahu, abychom udělali 

jinak. Takže předávám slovo svému kolegovi, který vám řekne, jaké investice byly a jaké investice 

budou. 

 

Ing. Zdeněk Fišer 

 Dobrý večer za mě. Já samozřejmě, protože tady bydlíte, je to tady taková málo nejasná hranice této 

části města, kde jste sešli, protože tady v této části my to bereme od ulice Kostelecké až po uhelné 

sklady, a od Vápenice až tady po Hloučelu nebo po Držovice záleží, jak se to pojme. Samozřejmě 

začnu s tou částí tady, kde sedíme. V letošním roce z těch akcí, které se týkaly této části města byla  

dokončena ulice Veleslavínská. Víte dobře, kdo to tady sleduje, kdo jste místní, tak tam byly velké 

problémy protože, bohužel podle zákona o zadávání veřejných zakázek, výběr té firmy podle toho 

starého zákona ještě byl tak nešťastný, že ta firma, která zaměstnávala některé naše spoluobčany a 

platila je z nějakých dotací, tak nakonec víceméně zkrachovala, ty práce se dodělávaly v letošním 

roce, odstraňovaly se hlavně ty nedostatky, které po té firmě zůstaly. Další z těch akcí, za což se vám 

omlouváme, protože ta akce trvala (i když za to město nemůže), ale trvala delší dobu, než bylo 

v plánu. 

Na zdejší škole, když tady sedíme, tak v letošním roce se prováděly úpravy sociálního zařízení. Je to 

v objemu asi jeden a půl milionu korun. Potom, když to vezmu od ulice Kostelecké, víte dobře, že se 

tam dělala cyklostezka po celé délce od bývalé pojišťovny až po zimní stadion. Potom je to bytový 

dům na Kostelecké, který patří městu. Tam se dělalo zateplení nebo dělá se ještě teď v tuto dobu. 

Objem řádově za 10 milionů Kč, plus ještě kotelna, která patří k těm domům, na kterých se renovovalo 

technologické zařízení řádově za 2,5 milionu Kč, a zahájily se práce na vnitrobloku, který bude 

pokračovat v příštím roce. Ještě na té Kostelecké -  potom se chystá, nebo blízko Kostelecké u 

stadionu, víte, že tam je velký problém s parkováním při zápasech. My jsme v územním plánu 

připravovali od roku 2014 další plochy parkoviště, čili to parkoviště za zimním stadionem bylo teď 

dokončeno. J tam dalších 50 parkovacích míst, takže už ty auta nebudou stát u té severní obslužné 

komunikace, i které zasahovaly potom tady do těch ulic v blízkosti zimního stadionu. 

Z těch akcí, které patří za Olomouckou ulici tak víte, že se provádí velká rekonstrukce náměstí 

Spojenců. Tam v letošním roce ty práce se prováděly v tom středu náměstí, kde jsou víceméně zelené 

plochy, dětská hřiště, parkoviště před dnešním Úřadem práce, bývalým okresem, které se dodělává 

ještě v těchto dnech. Tam je objem za letošní rok řádově 13 milionů Kč a v příštím roce nás čeká 

stejný objem. Bude se provádět ta komunikace po obvodu celého náměstí, parkoviště kolmá stání tak, 

aby ta kapacita parkovacích míst tam byla navýšena. Z těch objektů, které se týkají této části, tak je 

tady problém s propojením pěší nebo cyklistické dopravy směrem k nákupní zóně, směrem k Tescu. 
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Tam se nám podařilo konečně projednat s Povodí Moravy podchod pro pěší a cyklisty. Pod mostem, 

bude něco podobného, jako je na Kostelecké ulici a bude ta cyklostezka tím pádem propojena na ulici 

Říční a dostanete se k OBI a potažmo dále k těm supermarketům, které v této částí města jsou. Tak v 

této části města se vysazuje zeleň, která vlastně kolem biokoridoru v objemu asi půl milionu korun, 

bude vysazena. Potom, co se týká těch dalších částí, těch cyklostezek, tak byla v letošním roce 

dokončena cyklostezka od té samoobsluhy nebo od přejezdu na ulici pod Kosířem a Martinákova. 

V ul. Pod Kosířem se tím propojily cyklostezky směrem tady zadem kolem školy a směrem na tu 

Martinákovu. Potom se dělají další energeticky úsporná opatření třeba na MŠ Partyzánské po 

Vápenici. Tak tam samozřejmě se opravil objekt za objemu 5,5 milionu Kč - objekt, který jsme předali 

Městské policii, kde mají šatny a nějaké zázemí pro policisty. Konečně se dělají městské hradby ve 

Smetanových sadech, a to je asi z těch velkých akcí všechno. Samozřejmě připravujeme akce dál na 

příští rok. Tak jak jsem říkal, bude pokračovat akce na náměstí Spojenců, v objemu, řádově 10 

milionů Kč, na Vápenici byla zahájena rekonstrukce Domu dětí a mládeže. Je to komplexně 

rekonstrukce toho domu, řádově za 40 milionů Kč, k té stávající budově, a čekáme na rozhodnutí 

Krajského úřadu, který řeší odvolání jednoho souseda, protože tam se jednalo o zastřešení nebo 

výstavbu tělocvičny na tom stávajícím venkovním hřišti. Kde trénují florbalisté a chtěli by to využívat 

i v zimním období. To by bylo dalších 20 milionů Kč, pokud se v odvolání podaří udělat tak, aby i se 

mohla ta akce se realizovat.  Samozřejmě největší z těch akcií, které ještě zasahují do ulice Vápenice 

je rekonstrukce Národního domu. Podařilo se nám získat velkou dotaci na komplexní rekonstrukci 

Národního domu, v příštím roce a v dalším roce v roce 2019 bude prováděna velká rekonstrukce 

Národního domu. Je to směrováno tak, aby ty vnitřní práce nenarušily pokud možno chod divadla. S 

paní ředitelkou tak bylo projednáno, aby v době divadelních prázdnin, které se o něco prodlouží, ale 

ona si nasmlouvala divadelní představení tak, aby už v červnu a potom září, žádná představení nebyla 

a v tu dobu se budou dělat ty vnitřní úpravy. Po ten zbytek se budou dělat, když to vezmu ze shora,  

rekonstrukce střech a fasád, veškerých těch fasádních  prvků až dolů po přípojky inženýrských sítí, 

kanalizací a sanace suterénu, protože divadlo za tu dobu existence 110 let navlhá. To suterénní zdivo 

je potřeba sanovat a zaizolovat tak, aby nám Národní dům sloužil dál. Takže ty práce budou řádově 

v objemu 80 milionů korun a dotace se nám podařilo - máme přislíbenou v objemu asi 60 milionů Kč. 

Čili to je tak zhruba všechno, co se týká těchto částí. Jinak, když to vezmu za Prostějov jako celek, tak 

na ten příští rok jsme teď na semináři zastupitele seznámili s návrhem investic na příští rok. Celkový 

objem investic a velkých oprav je nejvyšší od revoluce nebo možná za existenci Prostějova. Je to 

objem asi 350 milionů Kč a kromě těch akcí, které tady máte, tak další z těch velkých akcí, která se 

vás týká jako občanů je třeba rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích. Zde se občané chodí koupat. 

Buď do Vrahovic nebo do Koupelek. Tam bude objem dalších 80 milionů korun. Zatím vám ty další 

jmenovat nebudu a možná se budete ptát. Děkuji. 

 

Moderátorka  

Vážení přátelé, chci vás upozornit, že z tohoto setkání je pořizován zvukový záznam, a to z důvodu 

pořízení doslovného zápisu. Takže proto vás prosím, abyste se při svém vystoupení představili celým 

jménem a hovořili do mikrofonu. 

Takže pan (jméno) má na přednost. Chtěla paní Mgr. Hemerková odpovídat. 

 

Občan 

Dobrý den, bydlím tady v té malé hokejce a píšu tady některé věci, protože jsem železničářem mnoha 

generací (modrý mozek). Rád bych jenom chválil město zvláštně mimo Prostějov, ale jsou tady věci, 

které se mi nelíbí. Začal bych tím, co se mi líbí, ať to trošku….. Líbí se mi co se děje se zelení. Líbí se 

mi, že někdo možná sebral odvahu a přemluvil, že máme křoví tady podél té komunikace, nic jiného 

tam být nemůže, práší se tam. Ale bohužel je věcí několik někdy až řada, záleží, jak budete mít zájem 

se o tom bavit. Čeho se bojím doslova, jsou zanedbané stromy. Já netvrdím, že se o ně nechcete starat, 

ale to je první věc, kterou chci tady upozornit, protože vím, že se něco děje a sází atd. Jde o to, že je 

jich tam spousta na Hloučele a možná i jinde. Už i já okem vidím, že ten strom není v pořádku. Čili 

doufám, že se tomu bude věnovat, že je škoda, aby tam docházelo, jednak že ten špatný poláme ty 

další atd. Čili toto je – nečekám tady nějakou velkou diskusi kolem toho, kolem těch stromů. Tady ta 

cyklostezka, tak už je v zápise z minula z toho roku 2015, to je ta, co je tady okolo. Metr široká a je to 

velmi – no je tam napsáno, že se na to někdo podívá, tak doufám, že se podívá teď znovu. Takže taky 

bych to taky neotvíral. Prostě ta cyklostezka - hodně zdvořile řečeno, zvláštní. Metrová cyklostezka 

pro oba směry. Nevím.  
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RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Tak já bych chvilku přerušila. Odpověď stromy. 

 

Občan 

No, už měla být odpověď po roce 2015, takže já bych klidně počkal ještě 2 roky, hlavně ať se s tím 

něco udělá.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Kolegyně odpoví na ty stromy, ať na něco nezapomeneme. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Jde o to, jestli to chcete písemně, jestli to chcete ústně, tak můžeme odpovídat hned. 

 

Mgr. Ivana Hemerková 

Co se týká těch stromů, máte pravdu. Co se týká biokoridoru Hloučela, tak ty stromy jsou pravidelně 

kontrolovány, ale některé, které (protože já tady v té lokalitě bydlím taky), máte pravdu, že jsou už 

hodně načaté. Paní vedoucí Odboru životního prostředí to určitě teď sleduje a ty, o kterých se bavíte a 

které jsou hodně načaté, tak tam se obávám nebo jsem si skoro jistá, tak tam je to v ochranném pásmu 

Povodí Moravy. My je pravidelně vyzýváme, ale oni nám vždy řeknou, že řeší kalamitu, a že určitě se 

na Prostějov dostane také. Ale pravdu máte, znovu to zaurgujeme, ale já si myslím, že to urgujeme 

pravidelně, ale prostě s nimi se někdy velmi obtížně domluvíte. Když byl třeba úklid biokoridoru 

Hloučela, tak oni nám doslova zakázali, abychom vstupovali do koryta řeky. Takže prakticky, když to 

přeženu, ale to fakt přeháním, když by se tam měl někdo pro něco, co je tam zahozeného, nebo prostě 

něco vysypal, a vy byste na jejich pozemku nebo na jejich lokalitě chtěl uklidit, tak máte s nimi 

problém. Takže ono to trošičku koliduje, ale máte pravdu některé stromy už je potřeba odstranit, 

protože už začínají být nebezpečné. Ale teď, protože je období, kdy tohle je možno řešit, tak určitě se 

na to Odbor životního prostředí a Odbor správy a zabezpečení majetku zaměří.  

 

Občan 

Já jsem k tomu říkal, že taky doufám, že se s tím něco stane…. Děkuji. 

Mám pokračovat? Tu cyklostezku, jestli chcete, už to bylo minule. 

 

Ing. Zdeněk Fišer 

Cyklostezka samozřejmě v projektu je oboustranná. Po této straně, blíž ke škole byla provedena podle 

projektu, na té druhé straně se potom v tu dobu, kdy se realizovala, protože víte, že se tady to sídliště 

revitalizovalo po třech etapách, tak v tu dobu, kdy se mělo dělat tak, byly prováděny rekonstrukční 

práce plynáren, kterou tady dělali - ten hlavní rozvod plynu v trase toho chodníku. Akce byla 

ukončena a oni ten chodník zadláždili, řekněme, do původního stavu, takže ta cyklostezka v tom úseku 

od Olomoucké ulice po sem vlastně nebyla realizována, a má tam být ten směr směrem na západ, tak 

má vést po druhé straně. Takže, to je takový nedostatek, který vznikl, že byl v souběhu dvou akcí 

cizího investora a cizí investor, to bohužel zadláždil jenom klasicky jako chodník a ta cyklostezka tam 

už nebyla provedena. 

 

 

Občan 

Takže doufám, že to se doplní, protože komunikacím na sídlišti těm chybí malinko, aby fungovaly 

daleko líp, protože tady někde proti škole se špatně přechází, tady do toho odbočení. Tam máte krásná 

dvě nároží, ale naproti na straně školy, když se podíváte, musíte do trávy. Je to dobře, není dobře, ale 

to je detail, to odbočuju. A největší problém, co tady vidím je přejezd na Olomoucké. Tak já jsem si 

dovolil nahlédnout do dokumentace na dráze, měřil jsem si časy a další věci a tam, bohužel dráha 

řekla, že město…, já nevím detaily a nechci to tady rozvádět, ale bude se dobré tomu věnovat. Prostě 

nezjistil jsem a zjišťoval jsem, že žádná norma neříká, jak dlouho má ještě svítí červená na semaforu, 

když se zvednou závory. A tam to dělá hodně. A další věc, že když sem přijde pan Ing. Kousal, tak se 

s ním bavím, jak funguje místní nádraží. To tady nechci otvírat. Tam by se při vhodné podpoře města 

dalo lépe s těmi kolegy bývalými diskutovat. Ale já se s nimi hádat nebudu, když mně řeknou, co se 

tam děje ze strany města. Opravdu jsem to zkusil a mám to vyzkoušené. A co jde. Tady nejde jenom o 
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ten přechod na Olomoucké, ale od té doby, co je řízená křižovatka, tak jsou chvíle, kdy stojí auta až 

škole. Kde je chyba, v nás obyvatelích? 

 

Mgr. Ivana Hemerková 

Tak a teď za tuto připomínku podepište i mě. Protože přesně tohle jsem říkala na poradě, protože to 

vidím na této lokalitě. Co s tím?  Největší problém je se špatně seřízenou křižovatkou. Teď už se 

nebavme, teď to přeháním, prosím vás, jestliže spadnou závory, já jsem řekla, že vlak ještě stojí v 

Chornici, což není úplně pravda, ale je kus daleko, takže o tom se nebavme s tím, neprorazíme. 

Ale prostě křižovatka i z mého pohledu je špatně seřízená, spadnou-li závory, všude svítí červená, což 

je úplně zbytečně, protože směry rovně i odbočovací mohou fungovat. Tohle jsem přesně říkala, 

děkuji vám, že tuhle připomínku mi podpoříte, protože jsem to tady kolegovi sdělovala také.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Já bych vyzvala Ing. Nakládala, aby se vyjádřil, protože si myslím, že má názor úplně jiný. 

 

Občan 

Já ještě řeknu jednu věc. I tu dráhu s tou se dá trochu pohnout. Ale musíme mít čisté svědomí před 

nimi.  

A neznám normu, než to řekne Ing. Nakládal, která by nařizovala, že tam má být červená.  To je 

opravdu, co jsem zjišťoval, seřízením křižovatek.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Pane….., toto jsme nedělali, ne toto jsme nedělali my jako město. Tady tu křižovatku řešil kraj, to za 

prvé. Za druhé dělali to dopravní inženýři, dělali to nádražáci. Přejezd musel být spřažený tak, když 

jede vlak, aby tam nevjela auta a byly položeny kabely a byly položeny všechny ty signalizační 

zařízení, které k tomu jsou potřeba. Ne nekruťte hlavou, je to pravda. Ta křižovatka byla hotová než 

vůbec byl povolen, aby se ta Olomoucká zrekonstruovala, tak všude už musela být nachystaná zařízení 

tak, aby to vůbec fungovalo. Pan Ing. Nakládal k tomu možná řekne trochu víc. Ale opravdu toto není 

to naše vina. Vyjadřuje se k tomu jednak dráha, má velice přísné požadavky, velice přesná pravidla a 

vyjadřují se k tomu dopravní inženýři, kteří jsou jakoby na silnicích. A tady tito rozhodují o tom, jak 

to bude. 

 

Ing. Nakládal 

 Dobrý večer, já děkuji za slovo. Já samozřejmě si cením připomínek pana inženýra, my se známe 

z dlouholetého působení na dráze. Chtěl bych k tomu říct, že tady ten, tam je několik okruhů 

problémů. Já samozřejmě vnímám slova paní náměstkyně Hemerkové, která jako říká, že auta jsou až 

po školu, ale je tady druhá skupina stejně hlasitý ne-li hlasitějších názorů, že auta jsou na Olomoucké 

až po kruhovou křižovatku. Tady skutečně narazíme na dvě skupiny požadavků. Kdy jedni občané, 

kteří chtějí, aby byla průjezdnější Olomoucká, to se asi zázrak nestane a nepodaří se to udělat tak, aby 

se výrazně zlepšit průjezd na Olomouckou. Jestliže zlepšíme průjezd na Olomoucké, tak se zase zkrátí 

možnost výjezdu z ulice Edvarda Valenty, kvůli kterému se dávala ta světla na tu křižovatku. Takže ty 

křižovatky jsou neustále pod kontrolou. Společnost Eltodo, která má na starosti světelné signalizační 

zařízení, snímá počty vozidel a nyní se připravuje opět nějaké doladění o přehodnocení. Další okruh 

problémů jsou ty závory na tom přejezdu. Když tam nebyly závory, tak už se doba, kdy ta auta 

nemohla jet, tak je podstatně kratší než teď, protože teď nějakou dobu trvá než závory sklopí, než se 

zase zvednout, musí tam být nějaké časy. Teď veliký problém je v tom že, mají zabezpečovací okruhy, 

tak pokud výpravčí postaví volno směrem k hlavnímu nádraží, tak zároveň se sklápějí při vjezdu vlaku 

do stanice na místní nádraží. Lidi nastoupí, vystoupí a podobně. Když výpravčí, který to volno postaví 

až po tom, co lidi nastoupí do vlaku, vlak by měl odjet. Pak se zase zkrátí ta doba, kdy ty závory 

budou jako sklopený. My v této věci - pan náměstek Smetana psal dopis panu řediteli SŽDC. Dostali 

jsme nějakou odpověď, protože tam ještě z doby působení na dráze s panem ……máme své známé, 

tak zase víme, že měli nějaký pokyn, aby ti výpravčí prostě se chovali tak, že nechají, když to řeknu 

laicky červenou na odjezdu, dokud lidi nenastoupí a dokud by ten vlak neměl odjet. Takže uvidíme, ta 

situace se vyvíjí. Dalším problémem momentálním asi několikaměsíčním ulice Olomoucké jsou 

uzavírky kolem Smržic, kdy to všechno jezdí přes Olomouckou a zvyšuje tu dopravu. Takže situaci 

neustále jakoby monitorujeme, řešíme, je to otázka odladění těch programů, ale zázraky není možno 

očekávat.  
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Občan 

Prosím vás, nečekám zázraky, ale opravdu jsem si to byl měřit, abych věděl, co mám kde říkat. Ta 

červená po zvednutých závorách je zbytečná a jde o tu propustnost celkové Olomoucké tzn. že tam 

každé procento zdržení může hrát roli. Já vím….. 

 

 

Ing. Nakládal 

Ano, v tom jsme samozřejmě v souladu a bude to prověřováno. Zatím všichni tvrdí, že to je podle 

norem, ale speciálně na toto se budeme zaměřovat.  

 

Občan 

Prostě nenašel jsem normu, která to nařizuje. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Je to poznamenané, bude se v tom jednat dále. Asi to tady nevyřešíme.  

 

Moderátorka 

Děkuji poslední vaše připomínka.  

 

PaedDr. Jaroslav Šlambor 

Můžu ještě, pardon panu inženýrovi aspoň trochu optimismu vlít žil místních obyvatel. My jsme se v 

současném volebním období poměrně dost snažili, ve spolupráci s krajem, zajistit něco, čemu se 

obecně říkal Severní obchvat. Ona je to přeložka silnice. Nikdo moc nevěřil, že ta akce se podaří 

zrealizovat, my jsme v podstatě ve finální fázi přípravy tzn., že dneska už je to ve stadiu takovém, že 

ten Severní obchvat, já bych to nerad zakřikl, by se realizovat měl. On samozřejmě tu situaci tady 

nevyřešíme úplně, ale spousta těch vozidel jezdí tím směrem tam západ ve vztahu k sídlišti i k těm 

vesnicím. Určitě i řada lidí zvolí tu objížďku tady zadem, než aby se trmácela, tady čekala frontu na té 

Olomoucké. Takže Držte nám ještě trošku palce, nebude to ani v řádu desítek let, neboť tu věc se 

podařilo urychlit, tak věřím, že se v dohledné době dočkáme toho, že to bude. Je potřeba jenom 

politiky ještě přimět k tomu, aby ten Severní obchvat dotáhli až do úplného konce, že to vyústění by 

mělo být až vzadu na sídlišti Hloučela, tam někde, v ulici Josefa Lady, a pokud se ještě toto podaří 

někdy - ale, to je otázka budoucnosti. Prosím vás, to v tom projektu vůbec není, zatím. Ale podaří se to 

zrealizovat tak, pak by se Prostějov dal slušně objíždět a nemuselo by se tady kolem domu a přes tu 

frekventovanou část zejména Olomoucké ulice. Takže aspoň trochu optimismu v této věci, když znovu 

říkám - není to dneska jednoduché, protože se vykupovalo zhruba 120 pozemků, a to je prostě velký 

problém. Děkuju, omlouvám se, že jsem to vzal trochu zeširoka. 

 

Občan 

Když můžu doplnit, velmi rád bych pochválil, že se podařilo zamezit zpoplatnění toho obchvatu 

Prostějova poté dnešní dálnici. Což je taky velmi dobře. Já jsem rád, že to tady můžu říct. Já nechci 

jenom vymýšlet nějaké špatné věci. A to se povedlo. A druhá věc, co se tady děje. Jsou tady perfektní 

kruháče, ovšem ať si město nezamoříme zvlášť na vnitřním okruhu těma kruhákama,  které jsou velmi  

diskutabilní z hlediska chodců, z hlediska cyklistů a další. Prostě, to je hrůza. Nenašel jsem někde 

v dokumentech a už chci skončit, nějakou rozumnou koncepci dopravy v Prostějově, která by věci 

řešila. Čili myslím si, že přejezd na Olomoucké a jsou další křižovatky, tak jsou potřeba řešit 

součinností všech, kteří na tom jsou - jak těch projektantů, tak tam těch správců. Kromě SŽDC jste vy, 

něco je vašeho, něco kraje a nevím, kdo ještě další tam funguje. Ale prostě jde o to, aby my občané 

jsme tam nekoukali a nečekali zbytečně. To, co řekl pan vedoucí Odboru dopravy je perfektní, ale už 

aby se s tím podařilo pohnout. A ještě navíc vím, že je to dotovaná akce, do něčeho se může sahat, do 

něčeho se nemůže sahat, ale je potřeba, co se dá udělat. 

Děkuji, jestli můžu skončit už to předám. 

 

 

Moderátorka 

Děkuji tedy ano, prosím, do mikrofonu. 
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Občanka 

Dobrý večer, já jsem (jméno). Už to bylo částečně řečené o zácpě těch silnic. My ráno, když chodíme 

ven, tak je to tak úplně strašný, že nemůžeme dýchat, jak ty auta, co se tady zařadí a vyjedou na 

Olomouckou. Já nemohu tady otevřít ani okno, mám jorkšíra, ten se dusí u silnice. Já opravdu nevím, 

jestli je to vůbec, jestli se proto dá něco udělat, nebo jestli bych tady dala menší rychlost, aby jim 

nestálo za to. Oni si tady krátí cestu, to nejsou lidí, kteří tu bydlí. My tady žijeme v takovém prostředí, 

že já když jedu na chatu, tak jsem úplně na novém světě a nerada se vracím sem. Jsem ráda, říkala jste, 

že v té lokalitě bydlíte, takže asi víte, o co tedy jako jde. Je to fakt hrozný. My, co jsme ráno venku, 

tak si naříkáme, ale sem už nechce dojít říct nikdo, protože každý říká, že je to zbytečný. Ale když to 

budeme říkat všichni, tak se nic nepořeší. A dnes jsem tak dlouho čekala, než jsem s tím psem vůbec 

mohla jako vyjít. Bylo chvilku volno. Tady od školy vystartoval nějaký mladík, dojel mě jak 

závodník, troubil a na mě ukazoval, jestli nejsem na palici. Tak si říkám, tak to už je trochu i o  

ohleduplnosti, když vidíte lidi, nemůžou ani přejít na druhou stranu a ještě opravdu to, co tady 

dýcháme celé dopoledne. Je to od pěti hodin od rána, tady nejde otevřít ani okno.  

Takže já už jsem to částečně tady slyšela. Já nevím, jestli se s tím něco dá dělat nebo ne. Ale je to teda 

kruty. Slzí mě oči, tady fakt nejde být. To je asi tak všechno. 

 

Bc. Pavel Smetana 

Jestli mohu, krátce bych zareagoval. Bohužel, narostla doprava. Protože podle sčítání dopravy za 5 let 

ten nárůst je z deseti na patnáct tisíc aut. Teď je tam těch aut na Olomoucké ještě víc díky tomu, že se 

dělají ty, jak říkal kolega Nakládal, ty různé opravy v okolí. Takže jak skončí opravy, tak to trošičku 

poleví. Hlavní problém je ten Severní obchvat. Jakmile se ten podaří, tak se to ulehčí. 

Ono bohužel, všichni se přesouvají, lidé nakupují nová auta a přibývá dopravy, protože bohužel se 

nám všichni přesunuli ze sídlišť nakupovat do Tesca, do OBI, v té části a pak zpět. A to je právě ta 

oblast Olomoucké a Valenty. Bohužel. Diskuze dále bez mikrofonu….. 

 

Moderátorka 

Děkujeme další. 

 

Občanka 

Já se jmenuji (jméno), jsem zde za občanské sdružení Na pomoc matce Zemi, teď k už spolek. Mám 

několik problémů. Samozřejmě než budu chválit, tak ty problémy. Chtěla bych otevřít tady problém 

toho umělohmotného trávníku, když už jsme na půdě školy. Poněvadž před dvěma lety, kdy jsem tady 

procházela, tak v létě, když na ten umělohmotných trávník pražilo slunko, tak to doslova smrdělo. 

Všímali si toho rodiče, kteří tam stojí, předesílám já tu ani nepracuji, ani zde nemám děcka, bohužel je 

mi líto těch dětí z prvního ročníku, které tam mají v létě otevřená okna. Já pokud vím, ten trávník je 

umělá hmota na povrchu, dole je guma. Já kdybych hodila do kotle gumu, tak okamžitě tam mám 

Inspekci životního prostředí, protože ta guma je karcinogenní, když se pálí. Stejně tak ta umělá hmota, 

na tom trávníku. Tam se vlastně vytváří bisfenoly. Když si necháte plastovou flašku, tak vám každý 

řekne, prosím vás nemůžete z ní pít, když na to svítí slunce. Ty děcka to tam dýchají, celý ten trakt 

národní školy, je tím směrem otevřený. Já jsem šla do školy za zástupkyní pro první ročník, ať si tam 

jde čichnout. Řekla, že nic necítí. Přestože to cítili všichni ostatní rodiče. Sedla jsem, napsala jsem na 

Odbor školství. Tam se mně to vrátilo, že ten trávník, to hřiště není jejich. Napsala jsem na hygienu, 

tato mi zase vrátila. Po třech měsících mailů, které má samozřejmě zdokumentované a schované, mně 

nakonec odpověděla Krajská hygiena v Olomouci, paní doktorka Žeravová. A sice 30. 7. 2015 tzn. 

uprostřed prázdnin, že bude škola informovaná, a že by se tam měl udělat nějaký postřik nebo prostě 

nějaké rosení. Od té doby jsem si řekla, ano dobře, žáci přijdou v září, to už není takové horko. 

Předpokládala jsem, že letos teda bude rosení, že s tím škola něco udělá. Nestalo se vůbec nic. Vemte 

si, kolik máme alergiků, kolik máme astmatiků, jak Prostějov leží ve srážkovém stínu, v inverzním 

pásmu, a ještě teda ty děcka, když to tam čichají 5 let na národní škole, co s tím budeme dělat. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

To si každopádně poznamenám, to je problém velmi vážný. My tam máme správce hřiště 

a já si myslím, že on má za povinnost to kropit. Vím, že to není školy. 

 

Občanka 

A správce hřiště je konkrétně kdo, že se ptám? Domovní správa. 
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RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Ale tam je správce. Máme poznamenané, ale to se každopádně řešit musí. A děkuji za to.  

 

Občanka 

Jinak bych chtěla chválit za ty dva parčíky na náměstí Spojenců. Jednak tady ten parčík, to je opravdu 

jsou hezky i tady na náměstí Odboje. Jenom se mě lidi ptají, proč je na náměstí Spojenců tolik laviček, 

která firma tady tohle vůbec dovolila postavit. A už jsou takové vtipy, že bohužel cikáni, kteří jezdí 

pro dávky, aby se měli kde válet.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Já tam bydlím.  

 

Občanka 

Ano. Ptám se z toho důvodu, že třeba na hřbitově, na tom parkovišti je jediná lavička. Když jezdí 

mladí lidi, jedou autem. Důchodci se tam nakonec perou o jednu lavičku a neví, jestli teda tam budou 

sedět ti, kteří mají berle nebo jen ti, co mají hůlku. Takže já bych byla ráda, kdyby ty lavičky se taky 

trošku rozmístily. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Pan Ing. Zajíček na to odpoví. 

 

Ing. Zajíček 

Dobrý večer. Lavičky jsou podle projektu. Možná se Vám jich zdá moc, někomu by se jich zdálo 

málo. Víc nic k tomu neřeknu.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Je pravda, že víc už se jich tam nevleze.  

 

Občanka 

A ještě třetí problém, co se týče těch parčíku. Teď se mají na Močidýlkách ještě dosazovat stromy, na 

základě těch káceček, co budou tady na Fanderlíkové ulici. Je to úžasné, že může být u Hloučely 

parčík. Ale ptám se, jak se tam dostanou lidi, jedině rogalem. Protože z jedné strany je vlastně trať, 

která vede kolem bývalého Agrozetu, spojnice vlastně hlavní nádraží místní nádraží, z druhé strany je 

také trať hlavní nádraží Olomouc, ze třetí strany je Hloučela, pak jsou vlastně zbytky těch políček a 

těch zahrádek tak, že tam není pěšina. Jediná pěšina je za Hybešovou, kde jdete vlastně po tom panelu 

k Močidýlkám, k té ubytovně. Vzhledem k tomu, že na Močidýlkách je 300 garáží, tak odpoledne, 

když by tam chtěla jít matka s děckama nebo s kočárkem, může uskakovat tak akorát tam do toho 

pole. Tam za Močidýlkama to končí. Když jsem se ptala na Stavebním úřadě, proč tam nepokračuje 

teda aspoň nějaká cesta, bylo pro mi řečeno, že je to soukromá cesta těch lidí, co tam mají ty garáže. 

Jak se tam teda lidi k tomu parčíku dostanou? Udělat park a nemoct do něho jít, je také zvláštní.  

 

 

Mgr. Ivana Hemerková 

Tam v té lokalitě se budou dosazovat stromy, bude to dlouhodobá dosadba, protože tam je poměrně 

značná lokalita. A navíc ten  padající prach z dálnice, chceme, až nějakým způsobem ty špičky stromů 

dorostou (je to tak), aby se tam zachytil. Nicméně momentálně je tam vstup, když jdete kolem těch 

nových domů, tak tam je poměrně pěkná cesta, když byste přicházela k Hloučely, tam je teď nový 

most, takže se tam docela pěkně jde. Já tam chodím tak vím, že to tam dokonce už projdete suchou 

nohou a zase v okamžiku, kdy budete dělat nějaké velké pěšinové úpravy, a tuto informaci už jsme 

dostali, proč neuděláme chodníky, tak prostě chodníky není úplně všude možné udělat, protože už 

budeme betonovat úplně všechno. Ale nicméně třeba jak, jak se bavíte, jak se tam dostane, tak kolem 

těch rodinných domků. Tam ta cesta je vyštěrkovaná a lze chodit i s kočárky. I já tam chodím 

s kočárkem téměř každý den. 
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Občanka 

Do toho parčíku? To musíte přejít vlastně ten nový mostek a odpoledne je tam jedno auto za druhým, 

co jezdí do té myší díry. A když půjdete před mostkem kolem Hloučele, tak tam končí stezka.  

 

Mgr. Ivana Hemerková 

Jasně. Pokud chcete normálně jít do toho parčíku, tak máte pravdu, jdete kolem toho parčíku. Pokud se 

tam ale bude ta tráva sekat, tak to bude takové - nebude to parčík bude to, řekněme, rozšíření 

biokoridoru. Tam se domnívám, že může být něco, řekněme, relativně takové divoké, že tam stromy 

porostou, bude se tam síct tráva, ale větší úpravy tam nenastanou.  

 

Občanka 

Děkuji. A ještě jsem se chtěla zeptat. Bydlím na Českobratrské ulici na konci. Permanentně jezdí do 

Agrozetu kamiony. Pominu to, že mně najedou na trávník, už tam zlikvidovali popelnici. Tak jsem se 

chtěla zeptat, jestli vůbec ty kamiony smí přes tu Českobratrskou jezdit a parkovat. Tam je to 

permanentně rozbité, permanentně se tam někdo stáčí. Teď, poněvadž přes ten další přejezd tam k 

náměstí Odboje zakázala dráha udělat přechod, takže lidi tam kličkují, uskakují těm kamionům a je to 

tam teda opravdu nebezpečné. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Ing. Nakládal – můžou jet kamiony Českobratrskou do Agrostroje? 

 

Ing. Miroslav Nakládal 

Tam je z bývalého Agrostroje nákladní brána a tam se jinak do většiny objektu Agrostroje bývalého 

kamiony nedostanou. Z Vrahovické tam neprojedou, tam se zastaví hned u té závory. 

 

Moderátorka 

Děkuji panu Ing. Nakládalovi za odpovědi. Děkuji paní (jméno) za otázky a předávám mikrofon 

dalšímu zájemci, prosím. 

 

Občan 

Dobrý večer, (jméno). Já toho mám jakoby trochu víc okruhů, ale poprosím vždy o stručnou odpověď 

nebo nějaký nástin. Nechci opravdu nějaké detaily.  

Začal bych jednoduchou věcí. Klasický problém Olomoucká. Po rekonstrukci té křižovatky - teď se 

bavím křížení Olomoucká a železnice a celé to napojení. Popíšu problém nebo doplnění.  

Jedu směrem do města, minu odbočku na to teda kontroverzně hřiště, dobře nebudu to teď řešit, a je 

tam vlastně zákaz odbočení doleva směrem na Budovcovu. Ale, to je jenom svislá značka, u nás se 

několikrát ladila ta velikost, protože já to zrovna vím, jako Prostějovák. Ale jednu dobu tam dost lidí, 

zvláště po nové křižovatce, si toho nevšimlo a prostě doleva odbočili. Postřeh můj, protože tam mám 

kousek kancelář byl, že se tam trošku sladila teda ta výška -  ono tam totiž máte i to odbočení na to 

hřiště. Ale nedá se to jinak udělat. Další věc, že se tam intenzivně, to je trochu i výtka na policii, buď 

státní nebo městská, velmi pravidelně a trošku bych řekl, že tam lovila pokuty. Jednoduchý návrh, ať 

se to doplní i o vodorovné značení. Tzn. Ať tam jsou aspoň ze dvě ze tři šipky, které ukáží , že 

umožňuje jet jenom rovno a ne odbočit.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Ing. Nakládal si znamená. 

 

Ing. Miroslav Nakládal 

Udělat se to asi dá, ale já tvrdím, že ne, že by si nevšimli, ale že to zkusili, protože jsou totálně 

neukáznění řidiči. Je jim to jedno. Jeden ze sta si toho možná nevšiml.  Řidič si má všímat dopravních 

značek, a když si nevšímá, tak je to buď darebák, který to chce zkusit a má dostat pokutu, aby dostal 

ponaučení, a když si nevšímá, tak má dostat podnět, aby si začal všímat dopravních značek. Ale 

samozřejmě tohle už jsme chtěli, ale nějakým způsobem se to nedotáhlo z policií dohromady. 
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Občan 

Já Vás s dovolením přeruším, fakt jenom stručně. Já jsem se té hlídky policistů ptal, oni mně řekli, že 

tam ta značka je, o tom nediskutuju. Ale řekli, že to tam není prostě úplně nejšťastnější, a že to 

vodorovné značení tam může být doplněno, ale že je lepší, aby ten podnět dal někdo jiný. Tak ho tady 

teď dávám.  

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Pan Ing. Nakládal má poznamenané. Prosím další dotaz. 

 

Občan 

Další dotaz bych měl už takový trošku ne úplně obecnější, ale trochu konkrétní. Konkrétní dotaz. Tady 

slyším, že Severní obchvat pokračuje atd. Tak se hned teď zeptám, jaká ta verze toho obchvatu se má 

dělat? 

No, protože kolem toho bylo dost problémů a ještě asi problémů bude, protože…. Takhle - chápu to 

dobře, že to bude pokračovat, co jsou bývalé dopravní stavby a někam to půjde až pak někam na 

Kosteleckou? 

 

Bc. Pavel Smetana 

To půjde až na přejezd, jak je křižovatka Smržická. 

 

Občan 

Výborně, takže to je přesně to, co se říkalo, že to bude takové docela problematické. Uvidíme záhy 

teda kdo a kolik po tím pojede, protože tato stavba, jestli se nemýlím za stovky miliony korun bez 

toho, aniž by byla napojená na ulic Pod Kosířem, na ulici Lady a podobně, tak je to klasicky 

polovičaté řešení. To je jedna výtka. A druhá výtka je, že všecko, tady toto se sjede anebo naopak 

rozjede, abych to řekl na tom krásně perfektním kruháči u KFC. Tam chci vidět tu průjezdnost, která 

už tam teď není, proč tam ten kruháč, a to už tady opakuji několik let, tam je dobře udělaný. Jsou tam 

dva, proč ne; sjezd z dálnice, proč ne; plošná průmyslová zóna. Všecko dobré. Ale ptám se, proč je 

tam tak malý a ještě navíc tak zpotvořený tím KFC. Ne, aby tam nebylo, ale proč je tam ten nájezd 

toho KFC.  

 

Bc. Pavel Smetana 

Olomoucká ulice je krajská komunikace, teď se vlastně chystá obchvat, který je krajská investice. 

Takže některé vaše dotazy bude nutné směřovat spíše na kraj. My můžeme odpovědět věci, co se 

týkají města, můžeme pomoci s výkupem pozemků, můžeme tlačit na kraj, aby se nejdřív udělal ten 

obchvat, aby ta doprava se snížila na Olomoucké, ale těžko můžeme tady rozhodnout. 

 

Občan 

Já zase částečně souhlasím, právně je to správně, tady je to jasný. Ale prostě tady je nutná spolupráce 

podobně jak na tom přejezdu Olomoucká. Kraj a město, ty ulice jsou protínané a město se tam 

účastnilo, byly tam dané věci. A proto já se rychle a univerzálně ptám. Proč ne všechny, ale většina 

kruháčů jsou, kde ani nemusejí být v Prostějově a jsou malé. U toho KFC, promiňte, uvidíme za chvíli 

až se dodělá obchvat. Tam to bije do očí, tím nájezdem ke KFC se to zabilo úplně, totálně.  

 

Já bych teda s dovolením dál reagoval, tentokrát trochu konkrétně. Já tentokrát teď bydlím na ulici 

Mozartova. Přestěhoval jsem se, trochu jsem nenašel, kde bych teda měl jít, tak jsem si dovolil tady. 

Nikde to nebylo a mám teď takový, budu tedy možná trochu nepříjemný, mám takový dojem, že se na 

ty některé sídliště trochu zapomíná. Mozartova spojená s Družstevní. Teď jsem si to velice rychle 

spočítal. Je tam nějakých 320 bytů tzn. minimálně 640 lidí a víc. Tzn. jednoduchý dotaz. Tam se 

neudělalo vůbec nic, neviděl jsem nic i v nějakém plánu něco atd. Takže dotaz - kdy na to sídliště se 

dostane řada, jakým způsobem by měla probíhat revitalizace, protože výtka už číslo 1 je, že nějaké 

třeba vysazování stromů, ale teď, promiňte, řeknu hodně drsně, chaoticky, tam probíhá. Proč ne? Ale 

když potom nemám aspoň nějakou studii, ale neříkám, že se to musí investovat hned, ale proč není 

nějaká studie nebo něco, že tady se rozšíří parkovací plocha, tady se něco udělá, projde to nějakým 

alespoň základním schvalovacím procesem, a pak už ten kdo tam sází ty stromy, tak je sází do těch 

míst, kde by měly být. Teď třeba vím o dvou nebo třech stromech, které jsou tam řeknu to otevřeně 

vysazeny blbě, protože to je zrovna místo, kde se dá celkem citelně rozšířit parkování, protože to 
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parkování jako u všech sídlišť je problém. Teď to s dovolením ještě zobecním. Je to sídliště blíž centra 

a teď mám velkou obavu,  že tím (a teď nechci to tady otevírat tu kauzu), zeptám se univerzálně – 

nějakým tím Manthellanem, ať už tam stojí cokoliv, tak pakliže se omezí nebo nějakým způsobem 

zruší nebo omezí parkování na tom štěrkáči, tak se logicky auta vytlačí na okraj těch sídlišť, tzn. i na 

Mozartovu a podobně. Jestli na to město, na toto celý prostě nějak pamatuje. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Já se tady nemohu vyjádřit k té Mozartové, to tak jestli kolegové, ale pokud by došlo k výstavbě 

Mathellanu, tam součástí by bylo parkoviště podzemní asi pro 400 aut. Takže, pak by ta auta, která 

parkují na bývalé sodovkárně, byla na tom parkovišti. Ale víc Vám k tomu nemůžu říct, protože 

Mathellan, jak to bude, co bude, nevíme. 

 

Občan 

Já jsem chtěl jenom se hlavně zeptat na to Mozartovu, proč není připravena revitalizace, jestli to bude 

v okruhu nějakých těch věcí. A pakliže, když se dojde k tomu, že třeba by tam teď zavazel ten strom, 

tak zda jsme připraveni, byť byl vysazen, ho teda vykácet. Nepopulárně. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Oni se dají některé přesadit. Kdo je schopen odpovědět na tu revitalizaci. Zatím se to dělat, že 

postupujeme jednotlivými sídlišti. Momentálně jsme na Šárce a bude se ještě další 3 roky dělat. 

 

Mgr. Jiří Pospíšil 

Dobrý večer ještě jednou. Já tedy jenom  odpovím, není to můj rank, je to otázka Odboru rozvoje a 

investic, ale jenom asi ta odpověď vyzněla tak, že když se podíváte, jsme třeba na sídlišti, které bylo 

zrevitalizováno celé. Když se podíváte na sídliště Svobody, z části je zrevitalizované, dneska se 

podívejte na Tylovu, je zrevitalizovaná. Nemůžeme jako město, je omezený rozpočet, nemůžeme 

revitalizovat všechna sídliště zároveň.  Dnes se opravuje druhým rokem sídliště Šárka, které bylo 

vybráno i z toho důvodu, že je to nejstarší sídliště v Prostějově a bude se revitalizovat během čtyř let a 

bude se tam investovat přes 80 milionů Kč. Takže je to otázka opravdu toho. Já Vám to věřím, že se 

Vám to tam nelíbí. Já chodím do autoklubu, já to tam znám. Bydlím na Brněnské v tom vnitrobloku na 

Dobrovského, tam to také není zrevitalizované.  

Já jenom chci říct jako ten systém, že prostě nelze všechno najednou, je potřebné postupovat. Ale 

souhlasím s Vámi, když říkáte, že by nebylo špatné udělat studii tak, aby něco bylo aspoň na papíře 

třeba s těmi stromy, aby se sázely tam, kde do budoucna třeba nebudou parkoviště. 

 

Občan 

Mně bude bohatě stačit, že prostě vznikne nějaká studie, z které se pak velmi rychle překlopí projekt, 

protože baráky tam stojí a zůstanou stát a podobně. Ulice to samé taky, ty konstantní věci tam existují, 

pak následné věci jako stromy, údržba, všecko už bude nějakým tím směrem. Vaši odpověď třeba, 

řekněme, bude podle nějakého střednědobého plánu, jakože snad nějaký město má. Tam bude čas za 

nějakých 5 let, delší čas už bych nerad slyšel, protože si neodpustím trochu nepříjemnější poznámku. 

Tam je odhadem 640 možná 700 lidí. Těchto 700 lidí prostě taky, cosi přinese do rozpočtu, a tam se na 

to nechytlo vlastně, co bylo postavené. Teď nevím, z kterého je to roku, ale myslím si, že možná, tak 

jak jsem se narodil nebo tak nějak.  

Takže tím jsme si odpověděli, takže bych vypočítal ten čas, tak se pomalinku ostře chýlí na tu 

Mozartovu, o Šárce se vůbec nebavím, to už mělo být hotové dávno, aby prostě postupně to tak 

chodilo. Protože ti lidé, každý přinese, opravte mě 15, 16, 17, 18 tisíc do rozpočtu.  

 

Mgr. Jiří Pospíšil 

Ještě než řeknu k té studii, tak mě ještě nenapadlo na základě zkušenosti, tak jak máme z revitalizace 

my, tak ona se udělá studie, pak se projednává ten projekt, který se připravuje, diskutuje se o tom 

s obyvateli, někteří o to zájem nemají, ale spousta lidí přijde, má k tomu spoustu připomínek. Když 

jsme byli před měsícem na prvním setkání nebo druhém setkání ve Vrahovicích, tak tam nám vyčítali, 

že jsme zastavili revitalizaci sídliště Svornosti. Ale my jsme to udělali zcela záměrně, protože tam 

třeba jsme chtěli udělat spoustu nových parkovacích míst, a tam se rozdělili prostě na dvě poloviny. 

Začali podepisovat petici a normálně řekli, že to tam nechtějí, tzn., že my jsme řekli, až se dohodnete, 
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tak pak se může něco dělat. Takže ona zase je otázka, když se vytvoří nějaká studie, tak samozřejmě 

ona potom nemusí odpovídat realitě do budoucna, ale něco na tom je. Koncepčně to není špatné. 

 

 

Občan 

Já jsem chtěl přesně jenom teď odpověď, ať to ukončím a nezdržuji - koncepci, to je jedna věc. A 

druhá věc. Já vím, že tady je, řekněme ve dvojím metr. Město, že prostě jaksi chce ucházet o hlasy 

voličů apod., to je logicky, ale poněkud nechápu. Já ten problém taky znám, že prostě tam  přijde 

skupina, řeknu to, teď nechci nikoho urážet, prostě skupina několika důchodců, protože oni čas mají, 

čas si udělají, auto nemají nebo mají třeba prostě to jedno, protože už jako nezažili tu dobu, kdy máte 

dvě, protože podnikáte nebo něco podobného. Ale mělo by se velmi dodržovat, že pakliže v té lokalitě 

je x počet bytů, to je prostě konstanta, žádný byt se bourat nemá, nebudeme losovat, že 100 bytů 

ubouráme na jakémkoliv sídlišti. Tak bychom se, pokud mě někdo opraví z dopravy, tak je nějaká 

norma nebo minimálně poučka, že na každý byt je minimálně jedno parkovací místo ne-li 1,1 nebo by 

se to mělo blížit k té konstantě. Takže vlastně by si mělo město na tomto trvat, prostě žádáme o nějaké 

dotace, je to prostě na dalších 20 nebo 30 let, takže by se nemělo příliš dávat na nějaké názory a, 

promiňte, když to teď řeknu brutálně - zapšklích důchodců, mně už to stačí a já tam to jedno nebo dvě 

parkovací místa nechci. A co když ten byt potom budou prodávat? Prostě tam je sto bytů, a ten byt 

chtít jedno místo v jedenadvacátém století přece není nic špatného.  

 

Moderátorka 

Já tedy nesouhlasím, i když asi nemám právo tady vstupovat do té diskuse. Vaše připomínka o 

zapšklých důchodcích se mě osobně dotkla, protože jsem taky důchodce a nepovažuji se vůbec za 

zapšklou a tady paní taky. 

 

Občan 

Já se omlouvám, já jsem prostě nějaký revitalizace zažil, nejenom z Beneše atd. A přesně jak teda, říká 

pan náměstek to skončilo tak, že jakýkoliv místo byl problém, protože tam měl někdo zahrádku, 

protože tam měl někdo stromeček, protože tam někdo měl problém. Někde to proběhlo v pohodě, třeba 

bych řekl Libušinka a podobně. Když to takto řeknu jako Prostějovák a někde, kde to člověk nečeká, 

tak prostě to proběhne úplně nelogicky. Samozřejmě vy asi populárně nepopulárně ustoupíte, ty místa 

tam nejsou a samozřejmě potom chybí. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Já bych se teda tady ohradila za nás za všechny, protože jestli populárně nepopulárně, jestli jsou to 

naši voliči nebo nevoliči, o tomto není. My vždycky jednáme v té příslušné oblasti s těmi obyvateli, 

kteří tam žijí. A jestliže na sídlišti Svornosti 50 % chtělo, víc než 50 % nechtělo, a my jsme tam měli 

podpisové archy, aby se vyjádřili. Takže my jsme potom udělali to, co si ti občané v té dané lokalitě 

rozhodli. Není to o tom, a nebyl to jeden. Chtěli jsme stavět parkovací dům poblíž Brněnské, všechny 

domy, které byly okolo řvaly, protože přijdou o hřiště a o výběh pro psy. Nepostavili jsme ho. 

 

Moderátorka 

Děkuji. Budete pokračovat, prosím, ne. 

Tak je tady další podnět připomínka od někoho z přítomných. Paní, prosím. 

 

Občan 

Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat. Právě když se bavíte o těch parkovacích místech. Já bydlím za 

Spáčilem (bývalým) a tam je to s parkovacími místy zoufalé. Tam nevím, když se to dělalo, proč se 

tam udělaly takové chlívečky kvůli tomu, že jsou tam dvě torza borovic a takové stromy. Já si myslím, 

že se to mělo udělat, tak jak na té Tylové. Mělo se to prostě vykácet, udělat tam pořádné parkování a 

hotovo. Protože o tom rozhodují lidi, kteří tam vůbec nebydlí, jenom tam projdou. Ještě jsem chtěla 

říct, tam totiž nejenom, že každá rodina teď jako má jednou nebo dvě, ale stalo se, že prostě pán 

podniká a udělal si z toho firemní parkoviště. Takže když přijedete ráno, v poledne, večer tam 

absolutně není kde zaparkovat.  Tak by se chtěla zeptat, jestli teda s tím něco míníte něco dělat, nebo 

jak to bude.  
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RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Nevím, co bychom s tím teď mohli dělat, protože to sídliště je momentálně dodělané. Ale v podstatě 

vy si stěžujete, že je tam málo parkovišť a nechali jsme tam zeleň. Tady paní, která byla před chvilkou 

si stěžovala na to, kolik tady jede aut, že se nedá dýchat. Když vykácíme i ty zbytky zeleně, která tady 

ještě je, tak už tady nebude vůbec nic, co nám bude vyrábět kyslík.  

 

Občanka 

To dobře, ale já Vám řeknu ještě jednu věc. Jinde se parkovací místa přidělávají, ale tady se ruší. Ano, 

já vím, bylo potřeba udělat ten odbočovací pruh, ale tam stálo 20 aut, tam bylo parkoviště pro 20 aut. 

Tím se to zrušilo a je to všechno, to stojí tam, kde vlastně ty místa chybí.  

 

Ing. Zdeněk Fišer 

Jestli můžu paní říct trošku optimistickou zprávu. Tak České dráhy nám nabízejí nebo nabídly 

pozemek tady místní nádraží, tady za školou. Bude se vlastně opravovat a už ty plochy nebudou 

potřebovat. Čili to parkoviště, které je vedle toho fotbalového hřiště pro diváky a fotbalisty, se může 

přesunout nebo vybudovat na ploše za kolejemi, za nádražím, a to parkoviště, které je vedle toho 

vstupu na fotbalové hřiště, vlastně může sloužit pro obyvatele sídliště. Takže ti obyvatelé toho bloku, 

který přímo sousedí s tím hřištěm, budou mít zase parkoviště a může být dokonce propojeno. Ono je to 

víceméně propojeno i dnes s těmi parkovišti uvnitř sídliště. Takže ta situace se možná v dohledné době 

zlepší. 

 

Občanka 

Ano, Vy říkáte parkoviště u hřiště. Ano já to beru, tam je velké parkoviště, ale tam nikdo nestojí, 

protože když se zeptáte, proč si tam to auto nepostaví, tak Vám řekne - je to mimo sídliště a hrozí tam, 

že prostě to auto bude vykradené nebo zničené.  

 

Moderátorka 

Takže děkuji za Váš za Vaši připomínku podnět. Tady další, prosím. 

 

Občan 

Já bych na toto trošičku reagoval. Já bydlím nedaleko a podpořil bych paní (jméno). Já bych naopak 

řekl, že je tam aut až moc. Když si vezmete to sídliště Edvarda Beneše, o kterém se tu bavíme, a  

okolní sídliště, také to je to jeden panelák vedle druhého. Odhadem tam může být tak 3 až 4000 lidí. 

Nedokážu si absolutně představit, že by tam bylo, já nevím jedno dvě parkoviště pro každého člověka. 

To je naprosto nemožné. Prostě tam je taková koncentrace lidí, že představa, že by každý tam měl mít 

parkovací místo je naprosto nemožná. Nechci, aby to i tak bylo, protože těch aut, je tam už přespříliš, 

a to nejsem žádný nepřítel aut. Jsem moderní člověk a samozřejmě automobilové dopravě fandím, ale 

prostě tam je taková koncentrace lidí, že další parkovací místa jsou tam nemožná. Každý by s tím měl 

počítat, kdo tam bydlí a nějak si to zařídit. Nedokáži si absolutně představit, že by tam každá rodina 

měla dvě místa, jak tam, jak tam nacpete 5000 parkovacích míst nebo kolik by to bylo potřeba. Prostě, 

kdo tam bydlí, tak to musí vzít v úvahu. Buď si musí někde pořídit garáž, nebo já nevím zabezpečit. 

To prostě nejde, nehledě na to, že souhlasím i s paní (jméno), že z toho sídliště se stal průjezd a 

stupňuje se to tím, jak postupně město asfaltuje cesty třeba kolem místního nádraží. Vlastně je to 

nejvhodnější průjezd a město tam asfaltem přímo k průjezdu láká. A to asi všechno. 

 

Moderátorka 

Děkuji za váš názor. 

Diskuse bez mikrofonu. 

 

Ing. Zdeněk Fišer 

Bohužel je to tak, že dneska, když Stavební úřad vydává stavební povolení, tak ke každému, podle 

dnešních norem, musí být dneska jedno parkovací místo. Když je to byt nad 100 m² tak už myslím dvě 

parkovací místa, a to ještě v Prostějově územním plánu máme to, že všechna parkovací místa musí být 

na vlastním pozemku jednak, a jednak musí být polovina v rámci toho objektu. Takže pokud dneska 

někdo bude stavět bytový dům nebo panelák, kdyby chtěl někdo stavět, tak celý ten suterén bude jako 

parkování - garáž. My dnes pro město, když stavíme třeba sociální nebo pro důchodce komunitní byty, 

tak všichni mají parkovací místa pod tím domem, plus další místa ještě pro návštěvníky na tom 



13 

 

pozemku, který tomu patří vně. A tak už dneska musí stavět každý i rodinný domek samozřejmě. 

Všichni. Ale bohužel sídliště se stavěla v době, kdy stupeň automobilizace byl ze začátku 1:4, takže na 

4 byty bylo jedno parkovací místo. Já když jsem se na sídliště nastěhoval po škole, tak na parkovišti 

nás tam stálo asi 10 aut, na celém sídlišti Hloučela. Dneska večer, když tam přijedou, tak už tam 

parkoviště, která byla kdysi prázdna, jsou úplně narvaná, ta kapacita nestačí. Bohužel ten vývoj je 

takový, ta místa parkovací mohou být už jenom na úkor zeleně, protože pod ty panelové domy se 

parkovací místa (pod stávající domy) už se nepodaří umístit. Takže je to vývoj takový jako ve světě, 

bohužel prostor není nafukovací a řešením by byly parkovací domy patrové. Zase by byl problém, že 

lidé se nechtějí dívat, aby měli ve vnitrobloku parkovací dům, protože by viděli šedou nebo nějakou 

jakoukoliv kostku, kde budou auta. Takže je to tak zatím. Ono to časem lidi donutí, ale bohužel zatím 

není asi ta správná doba. 

 

Moderátorka 

Děkuji panu Fišerovi. Další dotaz, prosím. 

 

Občan 

Dobrý večer, (jméno). Prosím, já má dotaz. Chtěl bych se zeptat. Bydlím v bloku 16/22 nebo 39/17 ten 

proti nebo za Spáčilem, ten příjezdový. Vedle jsou další dva, je to napojeny 3 bloky vedle sebe. Chtěl 

jsem se zeptat. Tam byla vybudovaná příjezdová cesta pro hasiče, požárníky a policii. Pravděpodobně, 

proto, že to bylo rozšířené a má to vydržet i tu zátěž. V okamžiku, nepatřím tedy mezi zapšklé 

důchodce, omlouvám se všem, myslím si, že naopak víc času trávím tím, že nelétám po letácích, ale 

chodím do obchodu každopádně. Minimálně 2 × denně člověk je nucen nakoupit podle potřeby, a jak 

se mám dostat s nákupem k tomu domu, k tomu bloku 16, kde je příjezdová cesta vyhrazená nebo je 

vedená jako stezka pro chodce. A už několikrát se tam stalo, že bylo potřeba vyložit a naložit náklad. 

Nemluvím o tom, že je potřeba nějaká oprava, jakože dneska se to tam děje ve velkém, že tam auto 

nemůže, nesmí vjet, protože tam jenom stezka pro chodce. Kdyby tam byla dodatková tabule  

- jednoduchá na naložení a vyložení nákladu vjezd povolen, já myslím, že by to vyřešilo hodně, 

protože těch důchodců tam přibývá, dochází tam ke generačním změnám. Byty se tam pronajímají, je 

tam velký pohyb, a ta dodatková cedulka by myslím so, že neohrožovala nikoho, tam je provozem 

minimální.  

 

Ing. Zdeněk Fišer 

Já samozřejmě vím, o co se jedná. Je to požadavek těch pojízdných chodníku, když to tak řeknu, je to 

požadavek integrovaného záchranného systému. Když se dělá revitalizace sídliště a je to hlavně u těch 

vyšších domů, kde musí přijet při případném požáru ten výsuvný žebřík nebo plošina, která dosáhne 

do toho sedmého nebo vyššího patra, tak ta komunikace musí být v určité vzdálenosti od toho baráku, 

aby rameno dostalo k těm oknům nebo na tu střechu a musí být volná. Takže to je požadavek hasičů 

víceméně. Kdysi tam byl chodník, původně taky tam nebyla komunikace před tou revitalizací, byl tam 

chodník. 

 

Občan 

Tam byl původně příjezd povolen. Tam to sahalo až k tomu domu. To tam bylo zablokované, 

vybudovaný chodník. Vzápětí na to je tam postavená značka „stezka pro chodce“. 

 

Ing. Zdeněk Fišer 

Dobrá, můžu poprosit pana vedoucího Odboru dopravy, aby projednal možnost té dodatkové tabulky. 

Tam je to nebezpečí, že já to znám na těch sídlištích, tak když se jednou povolí příjezd, tak každý 

řekne, já si přivezu nákup, zastaví si auto, odnese nákup do bytu, auto tam stojí až do rána, takže tam 

je potom potřeba, ať se tam v tu dobu stane cokoliv, aby tam mohl přijet záchranný systém, tak se 

budou těžko nahánět majitelé těch automobilů. Jakmile jim podáte jednou prst, tak si vezmou celou 

ruku. Samozřejmě, takže to je to druhé nebezpečí, ale musí to být v souladu s tím, pokud je možno 

povolit dopravní obsluze vyložení a složení nákladu, tak není to asi problém tu cedulku tam dát, ale 

pokud je to možné. To já Vám nemůžu slíbit.  

 

Občan 

Já jenom jednu věc klidně nechť …..nesrozumitelné  tam můžou pokutovat v okamžiku, kdy tam bude 

stát třeba půl hodiny, protože naložení a vyložení nákladu trvá opravdu krátkou dobu a je tam vidět 
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pohyb. V tom okamžiku, kdy se tam potřebuji dostat a už jsem se dostal k případu, kdy tam byla 

policie, jednala slušně, zastavila člověka a chtěla po něm původně nějakou pokutu. Když jsem se 

zeptal, jak se tam mám dostat s nákupem, a když se zeptal, kolik mám let, říkal jsem, že mám 72, tak 

to bych vůbec tam ani nechodil s tím nákupem. Tak to teda si myslím, že bylo sice na jedné straně 

hezký, ale v jednom případě to neřeší situaci. Pouze dodatková cedulka, klidně, ať tam policie stojí, ať 

si to hlídá, může vybrat do konce pokuty. Oni si lidi na to zvyknou a prostě tam nebudou projíždět 

zbytečně nebo nebudou tam parkovat. Ano, ale to si myslím, že ta dodatková tabule….. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Pan Ing. Nakládal má doufám poznamenané, a jinak to máme teda záznamu, takže určitě se to řešit 

bude, je to rozumný nápad. Tam jenom, aby to teda dopraváci povolili. 

 

Moderátorka 

Já také děkuji a máme tady další dotaz. 

 

Občan 

Dobrý večer, (jméno). Já bych měl taky otázku na parkoviště. Jedná se o parkoviště tady na této ulici 

za námi, kousek u fotbalového hřiště OP. Já si myslím, že tam jsou dva velké problémy.  Velký 

problém je kapacita. Kdysi před kolika lety, když tam nebyla cyklostezka, když tam nebyla ta 

autobusová zastávka, tak jsme tam parkovali kolmo k chodníku a kolmo k tomu plotu hřiště. Pak se 

udělala cyklostezka, udělala se tam autobusová zastávka, zrušilo se parkování k té cyklostezce jako 

silnici a zůstalo kolmé parkování jenom k tomu plotu, čímž jsme přišli nebo vy ne, ale jako občani 

jsme přišli asi o 10 nebo 12 parkovacích míst, protože teď se podél té cyklostezky parkuje podélně.  

To je jeden problém té kapacity. O té kapacitě ještě bych řekl, asi tady tuto věc.  Je tam taková situace. 

Přijede tam někdo v poledne, zaparkuje někde, přijede někdo jiný, zaparkuje tam a večer, když teďka 

za hodinu tam půjdeme, tak nebude kde zaparkovat. Zjistíte, že mezi dvěma až třemi auty jsou mezery 

na tři čtvrtě auta tzn. tam by stačilo prostě tu kapacitu zvýšit tím, že někdo vezme kyblík barvy, 

nalajnuje tam prostě ty fochy pro ty jednotlivá auta, a to vám dám písemně, že tím získáte, tam dvě 

parkovací místa. Je to moc nebo není, já nevím. To je jeden problém.  

Druhý problém, je že nám to tam celkem vadí. Běžte se podívat na povrch toho parkoviště. To je 

normální tankodrom.  Sídliště se revitalizovalo, chodníky, všechno je tam asfalt, který je tam od roku 

1972, je to tam katastrofa teda. My, když v zimě si to tam někdy chceme odmést, odhrabat ten sníh. 

Běžte se tam podívat, to je tankodrom. No a ta kapacita – bavíme se o tom parkovišti, které je tady u 

školy. A ještě k té kapacitě. Já nevím, jestli by stálo za to, aby někdo, kdo má metr a pásmo, změřil. 

Kdyby se mezi tím novým plotem kolem hřiště a tím parkovištěm, je možná dvoumetrový pruh trávy. 

Kdyby to spočítali, já nevím, tak tu trávu oželme a zaparkujme auta půl metru k plotu, dejme tam 

nějaké, já nevím něco, a možná bychom mohli parkovat znovu  2 × kolmo, jednou kolmo k tomu plotu 

hřiště a druhé by auto parkovalo k té cyklostezce k té zastávce. A nevím, to je otázka změřit, spočítat 

auta. Děkuji za odpověď. 

 

Mgr. Jiří Pospíšil 

Jestli mohu reagovat. Jednak mě zlobí to, když se dívám ze svého bytu, to parkování. Lidi neumí 

parkovat a nechávají si prostě metr a půl až dva metry. Pak se tam vleze o 10 až 12 aut méně, na tom 

prostoru tam v tom našem vnitrobloku. Ale já nevím, kdyby se vzala ta barva a namalovaly se ty čáry, 

tak nevím, jestli se nezmenší kapacita, protože tam je norma, jak to musím být široké. My jsme 

takových návrhů už měly v různých částech města spoustu, ale nikdy se nedělaly, protože ta kapacita 

opravdu by se tím zmenšila. Ale na ten váš návrh se zkusíme podívat, jestli se s tím dá něco udělat, 

aby ten počet míst nějakým způsobem navýšil. 

 

Je tady pan Ing. Chromek, můj vedoucí oddělení komunálních služeb, tak my se na to podíváme. 

Pan inženýr má jistě poznamenané. 

Diskuze bez mikrofonu, nesrozumitelné. 

 

Ing. Zdeněk Fišer  

Já samozřejmě o tom vím. Ten pozemek mezitím parkovištěm a tou trafostanicí tam byl v minulosti 

někomu prodán nebo je to soukromý pozemek. Ten tam chtěl stavět nějakou půjčovnu, tenkrát 
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videokazet nebo čeho. Jako nakonec se ta akce nerealizovala. Na cizím pozemku jsme my bohužel  

nemohli postavit, rozšířit to parkoviště, o kterém se bavíme, takže tam je majetkoprávní problém jiný. 

Diskuze bez mikrofonu, nesrozumitelné. 

 

Moderátorka 

Ještě je tady jeden dotaz. 

 

Občan 

Prosím vás mám ještě jeden dotaz. Týká se to zase tam těch tří bloků a sousedního, a dokonce mám 

dojem, že to ještě je spojnice směrem k železničnímu přejezdu. Lidé tomu říkají metle. Jestli víte, o co 

jde.  Jsou nějaké túje, přízemní a je tam taková plocha, a když se mluví o alergii, já si myslím, že to 

zrovna patří k těm rostlinám, které tu alergii podporují. A další věc, že tam můžou být potkani a 

všechno ostatní, že se na to upozorňovala i lékařka. My jsme podávali žádosti a nikdo to není schopen 

schválit, aby se to tam vykácelo, protože místo toho se dají vysadit normální keře, které se dají 

ostříhat. Ale to tam je při té zemi, dokonce tam jeden čas byli bezdomovci. Pak se tam ořezaly spodní 

větve stromu, už se tam neobjevují, jsou vytlačeni někam jinam.  

 

Mgr. Jiří Pospíšil 

To stačí, my se na to podíváme. 

 

Občan 

Ano, prosím Vás tam ty metle, jak tomu lidi říkají. Mám pocit, že jde o túje.  

Já dobře vím, o co jde, ať je to přízemní a je potřeba podle i kvůli děckám, všechny to tam až k té 

silnici dokonce vedoucí až na Valenty, a myslím, že to je dost rozsáhlé, že by bylo vhodné to myslím 

upravit a předělat na jiný porost, keře, které se dají ošetřovat. 

 

Mgr. Ivana Hemerková 

Souhlasím s Vámi. Ty poléhavé většinou jílovce nebo ty nízké túje jsou velkým problémem. Ty se 

sázely možná před 30 lety, teď vyrostly do takových hrozných rozměrů, vypadá to jak na hřbitově, já 

to tedy osobně vůbec ráda nemám.  Mně se osobně líbí úplně jiné porosty, které jsou zajímavější.  

My se na to stoprocentně podíváme, postupně se to mění, postupně. Ale můžu Vám říct, že jsem ještě 

nikdy nezaznamenala tak obrovskou nevoli kvůli tady tomuto. Kdy se vyřežou třeba tři nebo dva, 

stromy, které jsou tam spletené do výšky už 2 m, že už se lidé tam bojí chodit a rádi bychom to tam 

opravili. Ale už několikrát se nám stalo, že tak obrovská nevole nejrůznějších sdružení, tím nemyslím 

Vás, teda opravdu ne. To je úplně jiné sdružení, které to zablokovalo a bylo z toho, teď mě nechytejte 

úplně za slovo, málem třetí světová válka. Strašně „to je krásné to přece tam má být“. Nemělo to tam 

být nikdy, protože se to tam sázelo, protože to byla módní záležitost. Já bych to postupně zlikvidovala, 

všude nahradila daleko zajímavějšími keři a souhlasím s Vámi, které by byly daleko hezčí. 

Ale, to je můj osobní názor a vždycky se v okamžiku, kdy něco vyřežeme, dozvím, protože se to 

nahrává, nemůžu říct, co se o sobě dozvím. 

 

Moderátorka 

Děkuji paní náměstkyní za její reakci. 

 

Občan 

Já jsem rád, že jste tady toto pochopila, že nejde o ničení zeleně, ale jde tady o zdraví lidí. Opravdu a 

hlavně dětí a starších lidí možná také, že jsou choulostivější, to nevím. Ale nejsem v žádném případě 

zastáncem kácení čehokoliv za jakoukoliv cenu. A byl tam problém už 10 let to trvalo, než se tam 

podařilo u nás zrovna u toho bloku porazit 3 smrky nebo 2 smrky, zůstaly tam ještě nějaké zbytky, to 

se má na jaře upravovat. Takže nejsem zastáncem ničit zeleň, ale účelově vysazovat a pak je potřeba 

se o to starat. Pochopitelně. Děkuji. 

 

Moderátorka 

Já také děkuji. Prosím vás o mikrofon. 
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Občanka 

Dobrý večer, (jméno). Prosím vás. Bydlím na druhé straně zastávky ve směru od Olomoucké ke 

Kostelecké, tam je taktéž vnitroblok 1/4 a 4/7. A tam, nevím, jestli to tam znáte, tam vlastně k těm 

domům není vůbec možno kromě chodníku se dostat, jestli by tam také nešla dát nějaká značka, která 

by upravila v případě třeba nutnosti jenom pro náklad. Občas se lidé stěhují a je to tam problém. Tam 

se nedá vlastně dojet nikam. Když si to představíte, že to parkoviště je až vlastně k Veleslavínské a ty 

vchody jsou vlastně všecky té hokejky z druhé strany, jestli by tam taky nestálo za to, když tedy pan 

….. na druhé polovině chtěl takovou nějakou úpravu, jestli by to nešlo i tam eventuálně nějakou 

značku, protože tam opravdu se nedá, a to sídliště stárne. Tady, když se podívám, tak jsou téměř 

všichni starousedlíci, kteří prostě stárneme.  

 

Bc. Pavel Smetana 

Vím, které místo myslíte a podíváme se na to. To je v té zatáčce, jak je ta hokejka. 

 

Občanka 

Tam je to nešikovně.  

 

Bc. Pavel Smetana 

Do je pravda, tam se špatně dostává.   

 

Občanka 

Z jedné strany je totiž zastávka, kde se nesmí, dá se říct zastavovat v zastávce.  

 

Bc. Pavel Smetana 

Podíváme se na to. 

 

Moderátorka 

Děkuji za Váš podnět i za odpověď panu náměstkovi. Ještě někdo má, prosím, dotaz připomínku, 

námět, podnět. Pokud tomu tak není, tak vám za všechny vaše připomínky, dotazy a náměty 

samozřejmě děkujeme. Jak jsem předeslala, z toho setkání bude pořízen zápis, kde budou 

konkretizovány úkoly na kompetentní pracovníky. Tento zápis bude zveřejněn na webových stránkách 

města. Samozřejmě nemusíte čekat rok na další setkání s představiteli našeho města, ale můžete své 

dotazy, připomínky, nápady, náměty adresovat, konkrétně na jednotlivé, například vedoucí odboru. 

Můžete se přímo objednat na sekretariátech náměstků paní primátorky, můžete využít ke svým 

dotazům bezplatnou telefonní linku, která je 800 900 001 nebo využít webových stránek města - 

dotazy občanů nad mapou, kde si kliknete na konkrétní lokalitu ve městě a dozvíte se, co všechno v té 

lokalitě bylo navrženo, řešeno, jak to dopadlo. Takže závěrečné slovo, paní primátorko, prosím. 

 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

Jen bych chtěla poděkovat, že jste přišli a chtěla bych vás hlavně poprosit, pokud se vám cokoliv 

nelíbí, pokud se cokoliv stane, prosím vás zavolejte nám. Jak už tady paní moderátorka říkala, je 

bezplatná telefonní linka. My nemůžeme dát do pořádku to, o čem nevíme. Takže není možné, 

abychom věděli, co se všechno na všech místech po celém Prostějově děje, je to na vás. Vy tady žijete, 

a pokud je něco, co chcete řešit, tak prosím zavolejte. My to rádi, pokud to alespoň trochu jde, tak to 

vždycky rádi uděláme, ale musíme o tom vědět. A jak, říká kolega, když nám občas zavoláte, že se 

vám něco líbí, tak budeme mít také radost. Protože už se blíží Vánoce, tak vám přeji krásné, 

pohodové, v kruhu rodiny a hlavně v klidu, ať je to vánoční atmosféra a nejenom shon v obchodech.  

Hezké svátky. 

 

Přepis zpracovala Mgr. Irena Lenzová, zaměstnankyně OKP 


