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PRAHA (ČTK, kon) – Na po-
zemcích u pražské Nádraž-
ní ulice u smíchovského ná-
draží se zatím nesmí sta-
vět. Pražští radní zastavi-
li řízení o povolení výjimky 
ze stavební uzávěry týkající 
se pozemku, kde jsou vod-
ní vrty sloužící jako rezer-
va pro zásobování měs-
ta. Několik domů a kan-
celářský objekt chce sta-
vět společnost CWI Smí-
chov. S fi rmou se město 
pře o vlastnictví pozem-
ku s vrty. „Prioritní je, aby 
dřív, než bude povolena 

zástavba, byla vyřešena 
ochrana vodního zdroje, a 
to cestou řádného správního 
řízení,“ řekla radní Hana Kor-
dová Marvanová (za STAN).

Vietnamcům hrozí až 6 let vězení

PRAHA (kon, chal) – 
Soud v případu dvou vi-
etnamských chlapců (†5 
a †7), kteří se utopili v je-
zeře Lhota na Mělnicku, 
nemá koho soudit. Matky 
dětí a otec jednoho z nich 
čelí obvinění z usmrcení z 
nedbalosti. Údajně však 
odcestovali z Česka a jsou 
nezvěstní!

Okresní soud v Mělní-
ku nemá kam doručit před-
volání. Informovala o tom 
TV Nova. Situaci kompli-
kuje i fakt, že všechny ob-
viněné hájí jeden právní 
zástupce. Podle mluvčího 
mělnického okresního sou-
du si však odporují zájmy 
jednotlivých obviněných v 
trestním řízení. „Státní zá-

stupkyně Okresního státní-
ho zastupitelství v Mělní-
ku podala návrh na vylou-
čení takto zvoleného obháj-
ce,“ řekl mluvčí soudu Jin-
dřich Špergl.

Chlapci rodičům zmizeli 
loni 2. srpna asi na hodinu. 
Policie a hasiči je našli uto-
pené. Obviněným rodičům 
hrozí 6 let vězení.

PRAHA        LETNÍ KINO
Nedotknutelní
Žluté lázně | 21:00

VÝSTAVA
Krásy Barmy; Náprstkovo
muzeum | 10:00 až 18:00

WORKSHOP
Skandinávská kuchyně
Tusarova 791/31 | 17:00 až 21:30

Piráti slibovali, že zatočí s nelegální reklamou, ale...

Zakázané poutače stojí
STÁLE

Vietnamcům hrozí až 6 let vězení
Rodiče utopených Rodiče utopených zmizeli!zmizeli!

Když ještě loni na pod-
zim lemovaly české dál-
nice a silnice stovky nele-
gálních reklamních pou-
tačů, vadilo to alespoň 
podle řečí nejvíce Mi-
chálkovi. „Je to vizitka 
fi rem, které porušují zá-
kon, ale i ministerstva do-
pravy,“ řekl. To se bránilo 
tím, že odstranění brzdí 
obstrukce majitelů. Nyní 

měli možnost 
ukázat, jak je 
budou odstra-
ňovat, po tři 
čtvrtě roce ale 
nezmizel jedi-
ný. A tak je to 
se vším! Piráti 
v opozici o všem 
jen mluví, ale když 
mají něco udělat, ne-
děje se nic,“ dodal Brož. 
Podle něj je situace o to 
zarážející, že řada pouta-
čů stojí na městských po-
zemcích, demontáži tak 
nic nebrání.

je pod palbou kritiků 
pražská koalice, zejména 
Piráti a Praha sobě. „Za-
tímco kraje podél dálnic 
a silnic prvních tříd bill-
boardy sundávají, v Praze 
stojí bez povšimnutí více 
než 180 poutačů. Je to 
výsměch!“ reagoval 
pro Blesk opo-
ziční zastupitel 
Lubomír Brož 
(53, ANO). 
„Piráti tady 
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PRAHA – Zákaz poutačů kolem dál-
nic a silnic prvních tříd posvětil za-
čátkem roku Ústavní soud. Že mizí 
pomalu, vyčítá ministerstvu dopravy 
šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek 
(30). Jenže v metropoli, kterou vede 
jeho partaj, asi tolik nevadí. Bill-
board tu totiž nezmizel ani jediný!

Zakazuje 
je zákon

Odstranění billboardů z 
ochranného pásma dálnic a silnic 

první třídy vyžaduje novela záko-
na o pozemních komunikacích platná 

od září 2017, kdy jich silničáři napočí-
tali zhruba tři tisíce. Majitelům ploch 
nařizuje jejich odstranění, jsou-li blí-
že než 250 metrů od dálnic a 50 met-
rů od silnic první třídy. Legální zůstá-

vají reklamy například uvnitř obcí, 
v tzv. souvisle zastavěném úze-

mí, a také pokud byly povo-
leny podle stavebního 

zákona.

Odstranění 
stojí miliony

Letos Ředitelství silnic a dál-
nic (ŘSD) vypsalo tendr na od-

stranění dalších téměř dvou set 
nelegálních billboardů z okolí dál-
nic D1, D3, D5, D8 a D11. „Jedná se o 
první tak velký tendr. Měl by řešit až 
191 kusů reklamních zařízení,“ uve-

dl mluvčí ŘSD Jan Studecký pro 
Českou televizi. Cena zakáz-

ky by neměla překročit 
76,3 milionu ko-

run.

Co na to 
magistrát? Mlčí!

Už v pátek Blesk poslal dotazy 
k billboardům magistrátnímu radní-

mu pro správu majetku Janovi Chabrovi (31, 
Spojené síly), primátorovi Zdeňku Hřibovi, Ja-

kubu Michálkovi a poslanci Lukášovi Černohor-
skému (34, Piráti), který ho zastupuje v jeho nepří-

tomnosti. Do včerejší uzávěrky redakce neobdržela 
ani od jednoho z nich odpověď. Ptáme se tedy dál:

 Dokdy plánuje město odstranit všechny nelegál-
ní reklamní plochy na svém území a na svých po-

zemcích?
 Proč ani po tři čtvrtě roce od nástupu na ma-
gistrát není problém vyřešen, když koalice 

Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil sli-
bovala: „Zasadíme se o omezení 

vizuálního smogu.“?

Další obývá městským pozemek  v Další obývá městským pozemek  v 
Běchovicích na silnici D0 ve směru na Běchovicích na silnici D0 ve směru na 

Černý Most na 63. kilometru. Černý Most na 63. kilometru. 

I billboard v Horních Počernicích na I billboard v Horních Počernicích na 
silnici D10 ve směru na Prahu, na silnici D10 ve směru na Prahu, na 

třetím kilometru stojí na pozemku třetím kilometru stojí na pozemku 
hlavního města.hlavního města.

Také ve Zbraslavi na silnici R4 Také ve Zbraslavi na silnici R4 
směrem na Prahu potkáte na druhém směrem na Prahu potkáte na druhém 

kilometru billboard pokojně stojící kilometru billboard pokojně stojící 
na pozemku ve správě města.na pozemku ve správě města.

PRAHA (kon) – Přehnal to 
s alkoholem a pak si vyska-
koval na strážníky, kteří po-
kutovali špatně parkujícího 
taxikáře. Muž (44) skončil 
v poutech. Incident se ode-
hrál v pražské Rybné ulici. 
„Řidič přiznal vinu a chys-
tal se zaplatit pokutu. S 
tím nesouhlasil kolemjdou-
cí muž,“ řekla mluvčí stráž-
níků Irena Seifertová. „Muž 
strážníky vyháněl z místa, 
častoval je urážkami a točil 
na mobilní telefon. Nátlak 
zakončil kopem do strážní-
ka a dostalo se mu odpově-
di v podobě hmatů a chva-
tů,“ řekla Seifertová, podle 
které útočník nadýchal té-
měř dvě promile.

Zaútočil
na strážníky

Kanceláře  
mají stopku
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Lubomír Lubomír 
BrožBrož

Jakub Jakub 
MichálekMichálek

Zdeněk Zdeněk 
HřibHřib

Text: Ivan D. Hladík
Foto: D. Černovský, T. Tran
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