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Radnice odmítla dát údaje,
student se obrací na soud
Student a mladý aktivista Lukáš Blažej podal žalobu, neboť magistrát
Ústí opakovaně odmítl
zveřejnit výši odměn
pro vedoucí odborů.
Jan Horák
redaktor MF DNES
ÚSTÍ NAD LABEM Až k soudu dotáhl student a ústecký aktivista Lukáš
Blažej svůj spor s magistrátem o
zveřejnění výše odměn vedoucím
odborů. Magistrát totiž opakovaně
odmítl Blažejově žádosti o informace vyhovět, navíc u toho ignoroval
stanovisko krajského úřadu, jenž je
jeho nadřízeným orgánem a který
ho vyzval, ať žádosti vyhoví.

Odměny dostali úředníci ve chvíli, kdy se na radnici měnila vláda.
Aktivista si tak chce ověřit, zda se
peníze rozdávaly spravedlivě. „Od
února mi magistrát třikrát odmítl vyžádané informace sdělit, přestože
ho na základě mého odvolání krajský úřad pokaždé upozornil, že jedná protizákonně,“ říká Blažej.
Ačkoliv je krajský úřad nadřízeným orgánem magistrátu, nařídit
zveřejnění výše odměn pro konkrétní vedoucí úředníky mu nemohl.
Nicméně ve svých usneseních dal
jasně najevo, jak by měla radnice
postupovat. Ale protože magistrát
právní názor vyššího orgánu nerespektoval, podal Blažej žalobu.
Žalobou se chce student domoci
zveřejnění výše odměn pro konkrétní šéfy odborů za červen 2015, kdy
se zhroutila koalice ANO a PRO! Ústí.
V čele města ji vystřídala vláda složená z hnutí UFO a nestraníků za klí-

„Od února
mi magistrát
třikrát odmítl sdělit
žádané informace, ač
ho krajský úřad pokaždé upozornil, že
jedná protizákonně.“
Lukáš Blažej, student a aktivista
čové podpory ČSSD, jež dříve vládla. Magistrát rozdělil mezi 14 vedoucích pozic 451 tisíc korun, částky se
pohybovaly od 30 do 45 tisíc. Na dva
z vedoucích postů přitom peníze nezbyly. „Zakládá to podezření, že motivací pro udělení odměn bylo ocenění loajality vedoucích odborů ke
staronovému vedení města a potres-

tání těch, kteří při výkonu svého zaměstnání nepostupovali dle pokynů
politiků,“ líčí svá podezření Blažej.
Kvůli zveřejnění odměn musel z
formálních důvodů zažalovat krajský úřad, aby se k požadovaným
informacím dostal. Důvodem je,
že spis opakovaně putoval mezi
oběma úřady a tímto způsobem
by Lukáš Blažej požadované informace nikdy nezískal.
„Proti rozhodnutí magistrátu není
možné podat žalobu, protože to nikdy není konečné rozhodnutí, jelikož je proti němu přípustné odvolání,“ vysvětluje aktivista.
Proto žaloval zrušující rozhodnutí krajského úřadu, aby odblokoval
situaci. „A současně se domáhám
toho, aby soud uložil magistrátu,
což je vedlejší účastník řízení, poskytnout mi informace,“ dodal.
Aktivista si tak u konkrétních částek a jmen chce svá podezření ově-

řit. Magistrát přitom opakovaně odmítá, že by se odměny dělily podle
politického klíče. „Jeden obdržel
výtku tajemníka z důvodu nekvalitní práce, post druhého vedoucího
odboru nebyl v té době obsazen,“
uvádí mluvčí města Romana Macová, proč u dvou pozic odměny absentovaly. Žalobu město odmítá komentovat, protože ji Blažej podal na
krajský úřad.
„Do této chvíle nám nebyla zmíněná žaloba doručena. Nemohu se tedy
v této věci blíže vyjádřit, jelikož nevíme, co přesně by mělo být předmětem zmíněné žaloby,“ uvedla pak
mluvčí Krajského úřadu Ústeckého
kraje Lucie Dosedělová.
Krajský soud MF DNES potvrdil, že
už žalobu přijal. „Žalobu evidujeme,“ sdělila mluvčí soudu Marcela
Trejbalová. Přestože spis má přiděleného soudce i spisovou značku, jednání ještě nařízené není.

Jirkov

Město zvažuje
prodej tepelného
hospodářství
Město Jirkov zvažuje prodej tepelného hospodářství, jde o devět výměníkových stanic a rozvody do jednotlivých objektů. Podle vedení města je
majetek zastaralý a potřebuje modernizaci za desítky milionů korun.
Radnice věří, že nový majitel majetek zhodnotí. „Odhadované náklady
na modernizaci se pohybují kolem
třiceti milionů korun. To je nad naše
síly, nový majitel bude mít širší možnosti do nich investovat,“ uvedl starosta Jiří Štejnar. (mst)

Roudnice nad Labem

Svoz bioodpadu
pomalu končí
Roudnická radnice upozorňuje obyvatele města, že svoz bioodpadu z
vybraných lokalit bude letos ukončen mezi 23. a 25. listopadem. Po
tomto datu mohou lidé odkládat odpad ve sběrném dvoře Hostěraz.
Harmonogram svozu bioodpadu
pro rok 2017 uveřejní město včas
na svých webových stránkách. (ula)

Most

V ústeckém lese
strašili smrťák,
duch, čert i kat

Částí Pražské ulice
řidiči neprojedou
V Mostě uzavřeli část Pražské ulice, konkrétně úsek mezi třídou Budovatelů a Velebudickou ulicí. Důvodem jsou opravy. Ty potrvají až
do 15. prosince. Objízdná trasa
vede přes Dělnickou ulici. (gor)

Na popravišti poblíž ústecké Větruše spoutali čarodějnici a kat
se jí právě chystal setnout hlavu. Nejen tato dvojice „děsila“
děti, které se v sobotu vydaly na
strašidelnou stezku. Akci již podruhé uspořádalo Ústecké podzemí. „Loni přišlo přes tisíc lidí,
což nás nadchlo. Proto jsme se z
toho rozhodli udělat tradici,“
řekl hlavní organizátor akce
René Růžička. Na stezce potemnělým lesem děti postrašili i
čert, duch či smrťák. „Dělají se
tu lampionové průvody, ale že
by někdo strašil děti v lese, nic
takového tu nebylo. Děláme to v
rámci Dušiček, žádné dýně a
americký styl. Halloween nemáme rádi,“ dodal Růžička. Na strašidelnou stezku tentokrát dorazilo zhruba 600 lidí, další velkou
akci tady plánují na 19. listopadu, kdy se tu uskuteční tradiční
česká zabijačka. (obi)
Foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Ústí nad Labem

Sportovní kluby
dostanou peníze
Ústečtí zastupitelé uvolnili z městského rozpočtu peníze na podporu
sportovních oddílů. TJ Slavoj Ústí
dostal 45 tisíc korun za mimořádné
sportovní výkony na ME juniorů a
kadetů ve stolním tenisu a k tomu
ještě 30 tisíc za úspěchy na MČR juniorů. TJ Chemička Ústí obdržela 30 tisíc za úspěšně reprezentování kanoistů, kteří získali titul mistra ČR a
byli nominováni na závod olympijských nadějí. Mimořádná dotace
40 tisíc pak poputuje Table tennis
Clubu Ústí na pořádání Memoriálu
Petra Hájka. (ula)

INZERCE

Letecká puma vyhnala z domovů 4 tisíce lidí
Jan Horák
redaktor MF DNES
MOST Na čtyři tisíce obyvatel Mostu muselo v neděli po poledni opustit své domovy, o evakuaci rozhodla kvůli nálezu nevybuchlé pumy
bezpečnostní rada města. Hledači
pokladů na téměř půltunovou munici narazili na Širokém vrchu. Nálož zajistili pyrotechnici kolem půl
páté odpoledne, následně ji odvezli
k likvidaci. Teprve poté se lidé mohli vrátit zpět do svých domovů, celá
akce se obešla bez zranění.
„Letecká puma nalezená zhruba
půl metru pod zemí na Širokém
vrchu pochází z 2. světové války. Protože se jedná o nevybuchlou pumu,
byla nařízena evakuace přilehlých
ulic, týkala se Souše, části města pod
Resslem až k ulici SNP,“ řekla mluvčí
města Alena Sedláčková. Pokud lidé

Tudy ne Policisté včera v Mostě odkláněli dopravu mimo oblast nálezu letecké bomby, tedy v okolí Širokého vrchu. Foto: ČTK
nemohli evakuaci přečkat u příbuzných, magistrát zařídil jejich svoz do
sportovní haly. „Příjezdové cesty
byly uzavřené,“ dodala mluvčí.
Pyrotechnici se do práce pustili až
po evakuaci, roznětku z nálože od-

stranili zhruba v půl páté odpoledne. V pět hodin munici odvezli na
určené místo, kde ji odpálili. Magistrát pak obratem opatření odvolal.
„Na celé akci se kromě pyrotechniků podílela také pořádková a do-

pravní policie,“ podotkla krajská policejní mluvčí Jana Slámová.
Na nález letecké pumy musela reagovat mostecká nemocnice i tamější
dopravní podnik. „Evakuovali jsme
pacienty a nemocniční personál v
počtu 50 osob do bezpečných
prostor nemocnice v koordinaci s
hasiči,“ uvedl Jiří Vondra, mluvčí firmy Krajská zdravotní, pod niž mostecká nemocnice spadá.
Mluvčí Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova Jiří Holý sdělil, že
se dočasně upravil jízdní řád na
třech linkách. „Linka číslo 17 nezajížděla do zastávek Gymnázium, Zahražany, Pod Resslem a ve svém
čase pokračovala až ze zastávky u
Luny. Linka číslo 20 neobsluhovala
zastávky Nemocnice, Pod Resslem,
Zahražany a Gymnázium. Linka číslo 22 nezajížděla do zastávek Nemocnice, Pod Resslem, Souš a Matylda,“ vyjmenoval Holý.

AUTOBATERIE MILOŠ BRABEC
Prodej a servis autobaterií
a motobaterií značky Banner, Exide a Akuma

Výkup použitých autobaterií – zpětný odběr
 test a měření autobaterií
včetně dobíjení vozidla
 nabíjení baterií
 prodej autobaterií Exide,
Banner a Akuma
 baterie staniční,trakční
(GIV, GIS, DB a pod.)
 prodej nabíjecích,
startovacích a testovacích
přístrojů
Autobaterie Brabec Louny

Akubaterie Děčín

mob.: 724 761 278
602 435 248

tel.: 412 558 333
mob.: 775 953 347

Pod nemocnicí 2377

Thomayerova 25/3 Děčín IV

