
Investice ve Vrahovicích - Více než pět desítek 
„vrahovčáků“ přišlo diskutovat s vedením města 

Série setkání vedení města Prostějova s občany pokračovalo ve čtvrtek 

15. října v podvečer diskusí s občany Vrahovic, Trpínek a Čechůvek. 
Věcná a korektní debata se nejvíce točila kolem investic v této příměstské 

části, cyklostezek, koupaliště, bezpečnosti v ulici Pujmanova a také 
zastávky MHD v části Trpínky.  

  

„Zastávka v Trpínkách se bude budovat pouze ve směru od Prostějova. Na 
zastávku protější, jejíž případné přemístění vyvolalo vlnu nevole 

u některých místních obyvatel, nebylo vydáno stavební povolení,“ uklidnil 
občany, kteří proti přesunu zastávky protestovali 1. náměstek primátora 

Zdeněk Fišer. Ten zároveň seznámil přítomné s nejvýznamnějšími 
připravovanými investicemi v lokalitě Vrahovic. 

 

„V příštím roce se chceme pustit do první etapy rekonstrukce ulice                  
J. Kӧhlera, na niž už máme zpracovanou projektovou dokumentaci. 

Celkové náklady na tuto akci odhadujeme na zhruba 15 milionů korun. 
Most na ulici Vrahovické přes Hloučelu, který zde vznikne v souvislosti 

s budováním cyklostezky od náměstí Padlých hrdinů, přijde na zhruba 4 
miliony korun, revitalizace pivovarského rybníčku, kterou máme také 

v plánu, bude stát město asi 3 miliony 800 tisíc korun. Nesmím 

zapomenout na rekonstrukci topení a rozvodů v mateřské škole 
Smetanova, což spolkne taktéž necelé 4 miliony. Samozřejmě musíme 

odpovědně stanovit pořadí priorit těchto investic pro rozpočet na příští 
rok,“ uvedl Fišer a připomenul některé další investice, které již byly 

v letošním roce nebo v předchozím volebním období ve Vrahovicích 
realizovány: 

„Bezpochyby největší investicí byla dostavba školy ve Vrahovicích za 40 
milionů korun. Pak nesmíme zapomenout na menší akce, jako byla 

například výstavba chodníku kolem hřbitova včetně veřejného osvětlení, 
stavební úpravy zvoničky, v letošním roce realizované kolumbárium 

na hřbitově, zateplení mateřské školy Smetanova, vybudování veřejného 
osvětlení kolem Romže, v Jaselské ulici nebo v ulici Mikoláše Alše či 

výměna oken v místní hasičce a zpracování projektové dokumentace 
například právě na připravovanou rekonstrukci ulice J. Kӧhlera“. 

Kromě investic zajímal občany i osud vrahovického koupaliště. 

 

„Jak město, tak vrahovičtí sokolové, kteří jsou vlastníci koupaliště, jsme 
připraveni a ochotni jednat o výkupu koupaliště městem. Jednoznačně 

nám záleží na zachování tohoto plaveckého areálu a jeho provozu. 

Uděláme maximum, abychom situaci vyřešili a koupaliště sloužilo 
občanům dál. Pochopitelně, pokud ho vykoupíme, musí projít rozsáhlou 

rekonstrukcí a odkanalizováním, což nebude malá investice,“ ujistil 



obyvatele Vrahovic náměstek primátora Jiří Pospíšil. 

Debata se nevyhnula ani problematické lokalitě v ulici Pujmanová, kde 
na místních ubytovnách žijí někteří nepřizpůsobiví občané. „Již delší dobu 

zde provádíme častější kontroly a, co možná nejdříve zde chceme 

instalovat kameru, která bude prostor monitorovat. Je ale třeba v případě 
konfliktních situací skutečně přivolat hlídku městské nebo republikové 

policie, abychom mohli včas zasáhnout,“ apeloval na občany šéf 
městských strážníků Jan Nagy. 

Kompletní zápis bude po ukončení série všech setkání s občany zveřejněn 
na webových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu . 
 

http://www.prostejov.eu/

