
POŽADAVEK ODPOVĚĎ 
Biokoridor Hloučela – při cestě na 

střelnici se jezdí přes pozemek 

stěžovatelky, která dále uvedla, že 

je zde i místo pro volné pobíhání 

psů a psí cvičiště, kdy rány ze 

střelnice nejsou pro psy vhodné. 

Doporučujeme osobní setkání a projednání této záležitosti. 

Sídliště Svobody – u bloku 3,4,5 je 

krásná zámková dlažba, ovšem 

další část směrem ke Sv. Anně 

(sběrnému dvoru) není tato dlažba 

dodělána. 

Předmětný chodník na ul. Anenská nebyl součástí revitalizace jednotlivých 

částí sídl. Svobody. Celoplošné opravy chodníků na území celého města jsou 

prováděny postupně podle jejich stavu, dopravního významu a také na základě 

výše rozpočtovaných finančních prostředků. 

V zadní části bloku 5 není 

dokončen chodník 

Na sídlištích jsou přednostně celoplošně opravovány chodníky k hlavním 

vchodům do bytových domů, nikoliv k zadním vchodům. V případě chodníku 

za blokem 5 na sídl. Svobody, který využívají žáci ŽS při cestě do školy, tak 

dokončení jeho celoplošné opravy plánujeme na rok 2020, pokud budou v 

rozpočtu města schváleny finanční prostředky na další opravy chodníků. 

Cyklostezka přes sídl. Svobody 

není řádně označena po celé délce, 

zda je to chodník nebo cyklostezka, 

mj. jiné je i v hrozném stavu 

Označení smíšené cyklostezky prověříme a požádáme o vyjádření Odbor 

dopravy MMPv. Stav asfaltového povrchu cyklostezky vyřeší pouze jeho 

celková oprava (výměna), což je vázáno na rozpočtované finanční prostředky 

na příslušný kalendářní rok. 

 

Jedná se o smíšenou cyklostezku pro chodce a cyklisty. 

 

Bylo by vhodné provést její opravu, navrhujeme provést odstranění rozpadlých 

částí a následně celkově přebalit 5 cm asfaltobetonovou konstrukcí. 

 

 

Ulice Karafiárová (Domamyslice) – 

v r. 1985 začala výstavba řadových 

domů, kdy byl přidělen pozemek, 

který měl být plně ve vlastnictví 

vlastníků domů. Nyní vlastníci 

obdrželi informaci, že stojí na 

pozemku města a mají zaplatit 

nájemné. 

Při řešení užívání pozemků města se vychází z aktuálního stavu dle katastru 

nemovitostí. Na základě osobní schůzky bude další postup v tomto konkrétním 

případě řešen po předložení podkladů. 

Chodník i celková pěší zóna okolo 

Zlaté brány i na Žižkově náměstí 

jsou ve velmi špatném stavu – při 

dešti se tvoří velké louže…. 

Stav komunikací v pěší zóně v centru města vyřeší pouze jejich celková 

rekonstrukce. 

Problém s chodníkem od 

kruhového objezdu směrem ke 

koupališti (u stánků a obchodů) v 

Krasicích, je také ve velmi špatném 

stavu 

Celoplošné opravy chodníků na území celého města jsou prováděny postupně 

podle jejich stavu, dopravního významu a také na základě výše rozpočtovaných 

finančních prostředků. Celoplošné opravy chodníků na části ul. Krasická budou 

pokračovat v návaznosti na investiční akce na vybudování autobusových 

zastávek a revitalizaci sídliště Moravská. 

Chybí lavičky u Hané, měly by se 

doplnit 

Pozemky před OC Haná nejsou v majetku města. Případné doplnění laviček si 

musí řešit vlastník pozemku. 

problém s vyjetým olejem – 

navrhuje umístění kontejnerů 

Pro upřesnění k dotazu uvádíme, že se nejedná o vyjeté automobilové oleje, ale 

použité rostlinné oleje z domácností při vaření. Se zavedením sběru použitých 

rostlinných olejů v ulicích města zatím na základě negativních zkušeností z 

jiných měst nepočítáme. Občané mohou použité rostlinné oleje dále odevzdávat 

na sběrných dvorech. 

Kostelecká 17 – problém s 

parkováním, chybí dlouhodobě 

parkovací místa pro potřeby 

kanceláří a parkovací místa pro 

postižené. Lidé parkují na 

nevhodných místech, stěžovatelka 

nemůže projet do své garáže 

V případě zjištění vozidla parkujícího na nevhodném místě, na trávníku, 

chodníku nebo blokující vjezd do garáže, tak Vám doporučuje přivolat hlídku 

Městské policie Prostějov k řešení přestupku. 

 

Plánuje se zde regenerace sídliště, celá uvedená lokalita je v řešení, budou se 

dodělávat nové odstavné plochy. 

Zeleň na hřbitově:  

- Je již přerostlá, neudržovaná 

Ve spolupráci se správcem hřbitovů a správcem veřejné zeleně prověříme stav 

zeleně na hřbitově a v případě zjištění nedostatků objednáme údržbu. 

Špatný stav vstupní brány na 

hřbitov 

Celková rekonstrukce vstupní brány do hřbitova na ul. Brněnská je zařazena v 

seznamu investičních akcí města, ale dosud nebyla schválena k realizaci. 

Dotaz na možnost většího množství 

uzamykacích stojanů na kola 

především u kina a místního 

Město Prostějov v roce 2001 zakoupilo v rámci programu prevence kriminality 

bezpečnostní stojany na jízdní kola. Rozmístění bezpečnostních stojanů bylo 

provedeno na základě podrobného rozboru krádeží jízdních kol ve spolupráci z 



nádraží. Počítá se s vybudováním 

stojanů u lázní po dokončení 

stavby? 

Policií ČR, odborem koncepce a rozvoje města a odborem životního prostředí a 

dopravy. V současné době neplánujeme další pořízení bezpečnostních stojanů 

na kola. V lokalitě u městských lázní budou instalovány nové stojany na kola 

včetně uzamykatelných cykloboxů. 

 

Odbor rozvoje a investic prověří možnost výměny stojanů na kola za 

bezpečnostní u poskytovatele dotace. 

 

V případě souhlasu, bude provedena výměna části stojanů za bezpečnostní. 

Prý Rada města jednala o 

jezdeckých kasárnách, budou tam 

jiné komunitní domy nebo jen 

zeleň? 

V rámci jezdeckých kasáren se dle návrhu zastavovací studie plánuje rozšíření 

zeleně i vybudování domů. 

 


