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Krimi
Někdo si přijel pro smrky do lesa
Dalov – Dohromady 30 kubíků smrkové kulatiny
zmizelo z lesa u Dalova na Olomoucku. Zloděj si
pro vyskládané dřevo přijel někdy mezi 5. a 7. srp-
nem. Nikdo si ho nevšiml. Soukromé společnosti
způsobil škodu za 45 tisíc korun. „Policisté případ
vyšetřují. Pachateli hrozí dva roky ve vězení,“ in-
formovala Irena Urbánková, policejní mluvčí. (kra)

Vloupal se do domu. Majitelé spali
Křelov-Břuchotín – Do rodinného domu v Kře-
lově-Břuchotíně na Olomoucku, v němž právě spali
jeho majitelé, se vloupal zloděj. V noci na čtvrtek
vylomil dveře a z domu odnesl šperky a hotovost.
„Celková škoda byla vyčíslena na 21 tisíc korun,
pachateli hrozí tříletý pobyt za mřížemi,“ uvedla
policejní mluvčí Irena Urbánková. (kra)

Billboardy musí pryč, nepůjde to lehce

DANIELA TAUBEROVÁ

Olomoucký kraj – Už jen
dva týdny zbývají do chvíle,
kdy by z dálnic a silnic prv-
ní třídy měly zmizet bill-
boardy. Novela zákona
o pozemních komunikacích
určuje kolem důležitých cest
ochranná pásma, v nichž
nesmějí poutače stát a roz-
ptylovat motoristy. V Olo-
mouckém kraji je takových
míst několik a krajský úřad
se už nyní obává soudních
tahanic o to, aby poutače
z blízkosti silničních tahů
zmizely.
„Novela zákona se dotkne

zhruba tří tisíc reklamních
zařízení, která jsou
v ochranných pásmech dál-
nic a silnic první třídy po
celé republice,“ shrnul Jan
Studecký, mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD). Přesný
počet za Olomoucký kraj
k dispozici nemá.
Provozovatelé poutačů na

pozemcích ŘSD již podle
Studeckého dostali výzvu,
aby v termínu billboardy
odstranili. Likvidaci re-
klamních zařízení musejí
provést sami provozovatelé.
„Pokud tak neučiní, odstra-
nění následně zajistíme my
na náklady provozovatele,“
informoval mluvčí ŘSD Stu-
decký.
Podél silničních tahů

v Olomouckém kraji jsou
podle krajských úředníků
místa, kde poutače budou
muset zmizet. Zatím se však
tyto konstrukce nikde pře-
kotně nedemontují. „Provo-
zovatelé v tom mají peníze
a budou reklamu držet do
posledního dne. Nedělám si
iluze, že jejich odstraňování
bude nějaké rychlé. Spíše se
obávám právních bitev
a zdlouhavých správních ří-
zení,“ reagoval František
Pěruška z odboru dopravy

a silničního hospodářství
krajského úřadu.
Zmizet by podle něj měly

některé poutače u silnice
I/46 mezi Olomoucí
a Šternberkem. „Je jich tam
docela dost, ale jsou i jinde.
Je to však silnice od silnice
a záleží na hustotě provozu.
Například na I/11 z Olšan
u Šumperka směrem na
Pardubický kraj je jeden
billboard na pět kilometrů,“
popsal František Pěruška
z krajského úřadu.
Podle nového zákona,

který začne platit 1. září,
mohou billboardy stát nej-
blíže 250 metrů od dálnice.
Od silnice první třídy musí
oddělovat konstrukci mini-
málně 50 metrů. Zákaz se
týká pouze poutačů mimo
zastavěná území, naopak
billboardů ve městech se
nedotkne. Za porušení
úpravy čeká provozovatele
pokuta až do výše 300 tisíc
korun.
O odstranění poutačů

u silnic usiloval BESIP, který
opakovaně poukazoval na
to, jak reklama odvádí po-
zornost řidiče. Podle kraj-
ského koordinátora BESIPu
Miroslava Charouze je dob-
ře, že konečně zmizí. „Od-

vádějí pozornost řidičů
a přispívají k jeho únavě –
aniž by šofér chtěl, sleduje
reklamní poutače. Přitom
dnešní hustota provozu
a situace v něm vyžadují
naprostou koncentraci,“ vy-
jádřil se Miroslav Charouz.
„Poutače neměly nikdy vy-
růst podél silnic,“ pozna-
menal.

Prezident Svazu provozo-
vatelů venkovní reklamy
Marek Pavlas s plošným zá-
kazem nesouhlasí. „Nelíbí se
nám to. V zákazu spatřuje-
me protiústavnost. Pokud

podnikatelé mají všechna
povolení, která jsou potřeba,
a stát jim jejich činnost za-
káže? Je to omezování svo-
body podnikání. Navíc jde
o největší ochranné pásmo
v Evropě. Nikde pro re-
klamní zařízení takové
omezení není,“ zdůraznil.
Podle Marka Pavlase stá-

vající legislativa umožňuje
řešit umisťování poutačů
podél cest mimo města i na
zastavěných územích, kde
reklama často vede k tomu,
že řidič přehlédne dopravní
značení. „Je na stavebních
úřadech, zda tuto stavbu
povolí, nebo ne. A pokud se
jedná o černé stavby, v Čes-
ku se jich odhaduje třetina,
může docílit odstranění
billboardu. Místo toho stát
hází všechny billboardy do
jednoho pytle, bez ohledu
na to, zda mají povolení
a bezpečnou konstrukci,
nebo ne,“ poukazoval.
Provozovatelů reklamních

poutačů je v České republice
několik desítek. Podle Mar-
ka Pavlase budou zákaz re-
spektovat, i když se jim ne-
líbí. „Nemohu mluvit za
všechny, ale ti největší bu-
dou postupovat v souladu se
zákonem,“ dodal.

„Nelíbí se nám to.
V zákazu spatřujeme
protiústavnost.
Pokud podnikatelé
mají všechna
povolení, která jsou
potřeba, a stát jim
jejich činnost zakáže?
Je to omezování
svobody podnikání.“

Marek Pavlas,

prezident Svazu provozovatelů

venkovní reklamy

MNOHEM DÁL OD SILNIC.Podle nového zákonamohoubýt billboardy nejblíže 250metrů oddálnice
a 50metrů od silnice první třídy. Na snímkubillboard u cesty naŠternberk. Foto: Deník/Jiří Kopáč

Olomouckýkraj se
obává soudníchpří
kvůli odstraňování
poutačůudálnic
a silnic, které
nařizuje zákon

Volyňští Češi vzpomínali na předky z legií
Olomouc – Členové spolku
volyňských Čechů z ukra-
jinského Žytomyru přijeli ve
čtvrtek do Olomouce, aby si
prohlédli expozici Českoslo-
venské legie a republika. Na
výstavě mohli vidět zbraně
i nástroje legionářů, mezi
kterými vyniká známý ku-
lomet Maxim.
Exponáty jako tehdejší

uniformy příslušníků a do-
bové fotografie přiměly ně-
které pamětníky ke vzpo-
mínkám. Členové spolku
jsou totiž dědicové dobro-
volníků, kteří vstupovali do
legionářských jednotek
a později do Svobodovy ar-
mády. „Tatínek sloužil
u první československé sa-
mostatné brigády pod Lud-
víkem Svobodou. Padl
u Dubna v březnu 1944. To
mi bylo sedm let. Dva roky
po válce jsme se s mamin-
kou vydali do Hněvotína
k jejímu bratrovi. V Česku
jsem už sedmdesát let,“ vy-
líčil Vladimír Polák.
Volyňské Čechy přiměla

k odchodu na Ukrajinu sví-

zelná hospodářská situace
po prusko-rakouské válce.
Jejich potomci bojovali jako
dobrovolníci za obou světo-
vých válek. Po skončení
druhé světové války zatlačil
tehdejší prezident Edvard
Beneš na Stalina, aby jim
umožnil návrat do vlasti.
O volyňských Češích bylo
naposledy slyšet v souvis-
losti s ruským obsazením

Krymu a revolucí na Ukra-
jině. Tehdy přišla kvůli ne-
bezpečí konfliktu třetí vlna
emigrace zpět do Česka.
Výstava o legiích je k vi-

dění po domluvě s jejím
organizátorem Milanem
Žuffou-Kunčem. Kontakto-
vat jej lze na e-mailu
zuffakuncom@seznam.cz.

Tomáš Siřinek,
autor je studentem MU Brno

ZŽYTOMYRU.Výstavuočeskoslovenskýchlegiíchsiprošlaskupina
volyňskýchČechů.PřijelizanídoOlomouce.Foto:Deník/JiříKopáč

Klokana Kukiho
chytili u Jihlavy.
Je zpět v Úsově
Úsov, Jihlava – Tříměsíční
pobyt ve volné přírodě klo-
kanu Kukimu skončil. Své-
mu majiteli utekl v květnu
z rodinné farmy v Úsově na
Jesenicku. Včera ráno se ho
pracovníkům jihlavské zoo,
hasičům a strážníkům po-
dařilo chytit ve Starých Ho-
rách u Jihlavy. Klokan
wallaby se objevil v jedné
zahradě mezi domky. Nalá-
kali ho do úzkého koridoru
a chytili do sítě.
Farmář Radek Helekal si

pro klokana ještě týž den
přijel. „Určitě je to náš Kuki,
poznám ho podle zabarvení,
i když za ty tři měsíce pěk-
ně vyrostl. Je to úžasný po-
cit, patří do rodiny,“ rozplý-
val se majitel, který si
Kukiho přivezl loni na pod-
zim z děčínské zoo. V břez-
nu ho vypustil do výběhu
a v květnu mu zmizel. Od té
doby ho hledal. Kuki urazil
zhruba 150 kilometrů. (kod)

Více a fotogalerie
na našem webu

Přírodovědcům opraví
a zmodernizují fakultu
Olomouc – Přírodově-
deckou fakultu olo-
moucké univerzity čeká
velká modernizace. Zís-
kala téměř 148 milionů
korun na dva projekty.
Dotaci použije na nové
učebny, aulu či skleník.
Vysokoškoláci se na ně
v ulici Šlechtitelů mo-
hou těšit na podzim
roku 2019.
„Díky rekonstrukcím

či dostavbám se zlepší
především podmínky
pro výuku biologických
oborů,“ slíbila mluvčí
fakulty Martina Šaradí-
nová. Výraznou změnu
prodělá přízemí budovy
číslo 47. Prostory tu už
nevyhovovaly potřebám
moderní výuky ani po-
žadavkům na hygienu.
„Vzniknou podmínky
pro nové metody výuky
včetně e-learningu. Ve-
dle učeben získáme
i speciální open space
prostory. Úpravy se do-
tknou i atria, mikro-
skopického sálu či auly,
která bude vybavena
novým nábytkem
i technikou,“ doplnila
tajemnice fakulty Jana

Zimová s tím, že kapa-
cita prostor pro vyučo-
vání se zvýší ze součas-
ných 240 na 350 stu-
dentů. „Ale především
se výrazně zlepší kvalita
prostředí,“ dodala.
Na opravy dostala

přírodovědecká fakulta
dotaci asi 89,3 milionu.
V současné době se
pracuje na projektové
dokumentaci a přípravě
výběrových řízení, sa-
motná stavba bude za-
hájena příští rok na ja-
ře.
Stavební ruch ve

stejném období zavlád-
ne také v nedalekém
objektu číslo 53, kde se
bude modernizovat
skleník. Ten slouží
hlavně katedře botani-
ky. Studenti získají
i nové šatny, toalety
a pobytovou místnost.
Vznikne také nová pe-
dologická laboratoř,
kterou budou využívat
studenti vznikajícího
oboru fytopatologie
a studenti ekologie. Do-
tace z operačního pro-
gramu činí v tomto pří-
padě 58,3 milionu. (paš)

Koupí si trávníky z Flory
Olomouc – Letní etapa
mezinárodní květinové
výstavy Flora Olomouc
odstartovala ve čtvrtek,
ale už nyní si mohou
zájemci s předstihem
zajistit hmatatelnou
vzpomínku na ni. „Od
pondělí budou totiž
v prodeji zelené trávní-
kové koberce z jejích

expozic. Jeden metr
čtvereční trávníku při-
jde na 40 korun
a k dispozici je i větší
množství,“ uvedl mluvčí
Výstaviště Flora Olo-
mouc Adam Fritscher.
Lidé mohou objed-

návat na e-mailu
vyhlidalova.jana@
flora-ol.cz. (paš)

Dobrý den, Olomoucko
Subham astu sarvadžagatam. Mant-
ra v sanskrtu, jejíž českou podobu
bylo možné číst ve směru na Brno.
Od dálnice časem zmizí všechny ty
přitroublé reklamní slogany, ale také
prosté přání. Kéž jsou všechny bytosti
šťastny. Za ten jediný billboard díky.
David Sekanina, editor Olomouckého deníku
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Firma Těšínské jatky s.r.o.
 NABÍZÍ DO PODNÁJMU PLNĚ ZAŘÍZENOU 

PRODEJNU MASA A UZENIN
v Olomouci, Pavelčákově ulici. Podrobné podmínky 
podnájmu budou zájemcům na vyžádání předloženy.

Firma Těšínské jatky s.r.o.
 NABÍZÍ DO PODNÁJMU PLNĚ ZAŘÍZENOU

PRODEJNU MASA A UZENIN
v Olomouci, Pavelčákově ulici. Podrobné podmínky 
podnájmu budou zájemcům na vyžádání předloženy.

Zájemci, kontaktujte nás, prosím, na ivan.hojgr@tesjatky.cz

 HLEDÁ DODAVATELE SERVISU CHLAZENÍ
A KLIMATIZACE PRO SVOJE PRODEJNY

v okresech OL, PR, PV, VY, VS, ZL, příp. i další.


