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Dvacet let pracoval na
úřadech, z toho devět
roků vedl stavební od-
bor v Bílině. Soud ho
potrestal zákazem
funkcí v samosprávě.

Jan Horák
redaktor MF DNES

BÍLINA Minimálně v historii Bíliny
je to poprvé, co vedoucí pracovník
městského úřadu přijde o práci kvů-
li trestní kauze. Ústecký krajský soud
totiž pravomocně potrestal šéfa sta-
vebního odboru Milana Vondráčka
za to, že nezákonně povolil zřízení
vodovodní a elektrické přípojky k
chatě na svém pozemku v chráně-
né krajinné oblasti. Součástí verdik-
tu také je, že nesmí zastávat vedou-
cí funkce ve státní správě.
„Soud mu ukládá jako trest zákaz

výkonu jakékoliv funkce ve státní
správě a samosprávě spojené s rozho-
dovací činností ve výměře 4 roků,“
přečetla verdikt předsedkyně soud-
ního senátu Naděžda Hájková.
Jako úředníka s dvacetiletou pra-

xí, z nichž 9 let strávil Vondráček v
čele stavebního odboru v Bílině, je
tato část trestu bolestivější než ta
druhá - roční vězení s podmíněným
odkladem na tři roky za zneužití
pravomoci veřejného činitele.

Krajský soud tak potvrdil předloň-
ský rozsudekOkresního soudu v Tep-
licích, proti němuž se Vondráček od-
volal. Protože je rozhodnutí pravo-
mocné, Vondráček jako šéf odboru
musí skončit. „Počkáme si na písem-
né rozhodnutí rozsudku, do té doby
se nebudeme vyjadřovat,“ reagoval
proMFDNES na verdikt Vondráčkův
advokát Jiří Císař.
Příběh Vondráčka se začal odvíjet

na jaře 2008, kdy na svém pozem-

ku v Mukově u Hrobčic na Teplicku
rozhodl o zřízení přípojky vody. V
srpnu téhož roku pak vydal územní
souhlas s tím, že se na pozemek při-
vede elektřina. Vše směřovalo k za-
síťování pozemku, aby si na něm
mohl Vondráček postavit chatu. Par-
cela přitom leží v nezastavitelném
území II. zóny CHKO České středo-
hoří, kde se stavět nesmí.
„V roce 2008 byl na našem úřadě

a sdělili jsmemu, že výstavba chaty
na uvedeném pozemku není mož-

ná,“ sdělila bývalá vedoucí správy
CHKO Markéta Peřinová. Vondrá-
ček tak porušil správní řád, staveb-
ní zákon i zákon o ochraně přírody
a krajiny. Na jaře 2009 pak jeho zá-
stupkyně Jitka Koubková na pozem-
ku opět v rozporu se zákonem po-
volila výstavbu chaty s přístřeškem
pro auta, bazénem a oplocením. V
té době už pozemek patřil Danielu
B., kterémuparcelu Vondráček pro-
dal. Podle vyšetřovatelů tím chtěl
od sebe odvést pozornost, což Von-
dráček popřel.
„Došlo k zasíťování pozemku, ke

kterémuby nedošlo nebýt nezákon-
ného jednání,“ řeklmimo jiné při re-
kapitulaci kauzy u krajského soudu
člen odvolacího senátuMartin Rou-
balík. Právní zástupce Vondráčka na-
mítal, že jeho klient nebyl podjatý,
že své kroky činil v souladu s legisla-
tivou a že původní rozsudek teplic-
kého soudu je nepřezkoumatelný.
„Odůvodnění rozsudku neodpoví-
dá příslušnýmustanovením staveb-
ního zákona ani trestního řádu,“ pro-
nesl mimo jiné Císař.
Také poukázal na to, že teplický

soud nevyslechl celkem 12 svědků
navrhovaných Vondráčkem a spo-
kojil se jen s jejich výpovědmi z vy-
šetřování. „Obžalovaný byl u sou-
du prvního stupně zkrácen na
svých právech, protože nemělmož-
nost svědkůmklást dotazy,“ pozna-
menal advokát Císař.
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Vladimír Mayer
redaktor MF DNES

ÚSTÍ NAD LABEM Krásně šťavnaté
vepřovémaso se dá krájet vidličkou,
jak je měkké. Krušnohorský farmář-
ský špalek totiž kuchař připravil ze
speciálního druhu prasete mangalica,
jež se chová volně v přírodě na hřebe-
ni hor nad Litvínovem. A právě toto
jídlo si teď můžete užít v restauraci
ústeckého hotelu Větruše, jež se jako
jedna ze tří v kraji účastní prestižní-
ho Grand restaurant festivalu.
Za zvýhodněné festivalové ceny si

můžete vychutnat speciality nejlep-
ších restaurací, které vybírá známý
gurmán Pavel Maurer. Celkem je do
akce zapojeno 85 restaurací po celé
ČR, v Ústeckém kraji je to kromě ho-
telu Větruše ještě hotel Ostrov v Tisé
a Kristin Hrádek u Děčína.

Ve všech restauracích jsou festiva-
lové podmínky shodné. Základní jed-
nochodová ochutnávka stojí 250 ko-
run, dvouchodová 500 a kompletní
tříchodové menu je za 600 korun. V
ceně jsou i vybrané nápoje.
Na Větrušimůžete okusit tyto speci-

ality: předkrm je českokamenický
pstruh lososovitý s rizotem zmerlíku

čilského s lístky špenátu a brandádou,
hlavní chod krušnohorský farmářský
špalek z mangalice se salátem z čer-
vené řepy a bramborovým točem, de-
zertmandlovo-marcipánové suflé s vo-
dou z našich hrušek. „Menu jsme po-
stavili tak, abychom předkrmem nad-
chli a dezertem šokovali,“ říká šéfku-
chař na Větruši Lukáš Uher.
Do receptů použil hlavněmístní su-

roviny. „Mangalica je speciální druh
prasat. Je to volně chované, hrozně
ošklivé prase s dlouhými prstýnko-
vými štětinami. A je velice agresivní,
mě už dokonce pokousalo,“ ukazuje
Uher stopy zubů na kůži.
Na Větruši zatím prodali 50 porcí

festivalovéhomenu, rádi by se dostali
k číslu 300. Do festivalových restaura-
cí lze zajít až do konce února, je ale
třeba se objednat nawww.grandrestau-
rantfestival.cz, kde najdete i seznam
podniků a jejich nabídku.

INZERCE
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Africké děti si nejen nikdy nepostaví sněhuláka,mnohé z nich se nedostanou ani do školy. Díky nám se to alemůže
změnit. S takovoumyšlenkou děti v celé zemi během ledna vyrábějí z nejrůznějšíchmateriálů sněhuláky a díky nim
vybírají příspěvky, které pomohou zlepšit vzdělávání v Africe. Školáci a děti z mateřinky ve VelkémBřezně včera
udělali i siluetu sněhuláka a obří srdce ze svých těl a deštníků, aby na akci upozornili a sami přispěli startovným. Za-
pojili se už loni, kdy se jim podařilo vybrat 11 300 korun. Letos věří, že částku překonají. Foto: I. Lhotská,MAFRA

Festival jídla: hlavní chod udělal kuchař
z agresivního prasete, jež ho pokousalo

Krušnohorský farmářský špalek z
mangalice s bramborovým točem

Miroslava Strnadová
redaktorkaMF DNES

MOST, PRAHA Nedáme se. Takový
vzkaz vyslali mostečtí horníci politi-
kům, kteří rozhodují o jejich osu-
dech. Ve čtvrtek ráno demonstrova-
li v Praze za prolomení limitů.
„Když oni do nás, tak my do

nich,“ neslo se prostranstvím před

ministerstvem. Bojové náladě v cen-
tru Prahy předcházela pohodová
cesta.
Z Mostu vyjelo 11 autobusů, další

jely z Chomutova a Litvínova. Auto-
busy jsou zaplněny do posledního
místa, v modrém autobuse, kde se-
dím i já, panuje uvolněná nálada.
Horníci si mezi sebou povídají, vtip-
kují o demonstraci, někdo čte novi-
ny, dívají se na televizi nad řidi-

čem, další sleduje namobilním tele-
fonu grandslamové semifinále mezi
českým tenistou Berdychem a Bri-
temMurrayem.
„Politici chtějí omezit těžbu, ale

přitomnení připravena pracovní al-
ternativa pro propuštěné horníky a
další zaměstnance. Rozhodují o
osudu více než 1 500 lidí,“ říká mi
šestatřicetiletý Josef, vedle kterého
sedím. V hornictví pracuje čtrnáct

let, z toho dvanáct na velkolomu
ČSA.
Ministerstvo průmyslu vládě

předloží celkem čtyři varianty další-
ho postupu - 1. zachování limitů ve
stávající podobě, 2. rozšíření těžby
na dole Bílina, kde nejsou lidská
obydlí, 3. rozšíření „na Bílině“ a čás-
tečně v ČSA a 4. úplné zrušení limi-
tů „na Bílině“ a ČSA a zbourání
Horního Jiřetína a Černic. Pro hor-

níky je přijatelná jen jedna, a to pro-
lomení všech limitů na dole ČSA a
na lomuBílina. „Částečné prolome-
ní je ekonomickým nesmyslem,"
říká Josef.
O den dříve protestovali proti pro-

lomení limitů lidé v Horním Jiřetí-
ně, kterým by postupující rypadlo
vzalo jejich domovy.
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Povolil sám sobě
chalupu v CHKO, za
trest nesmí do funkcí

OZNÁMENÍ VSTUPU DO LIKVIDACE

Společnost STRONG s.r.o. v likvidaci,
se sídlem Ústí nad Labem,

Mírové náměstí 3097/37, PSČ 400 01, IČ 607 46 661,
zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16751,

zast.: ing. Jaroslavem Filou, likvidátorem

oznamuje vstup společnosti do likvidace

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem za dne 20. 12. 2004 (právní moc
23.2. 2005 ) Č. j. 21Cm 18/2004-12 bylo zahájeno řízení o zrušení společnosti
STRONG s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37, PSČ 400 01,
IČ 607 46 661, nařízením její likvidace. Dle §73 Obchodního zákoníku vyzývám
věřitele této společnosti k přihlášení pohledávek za touto společností a to nejpoz-
ději do tří měsíců od uveřejnění této výzvy. Přihlášky pohledávek se všemi doklady,
které prokazují váš nárok, je nutné zaslat likvidátorovi na adresu: ing. Jaroslav Fila,
Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, PSČ 400 11

Společnost A.U.M.I. s.r.o. v likvidaci,
se sídlem Ústí nad Labem,

Mírové náměstí 3097/37, PSČ 400 01, IČ 254 08 445,
zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16035,

zast.: ing. Jaroslavem Filou, likvidátorem

oznamuje vstup společnosti do likvidace

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem za dne 5. 4. 2007 (právní moc
31.5. 2007 ) Č. j. 71Cm 160/2007-10 bylo zahájeno řízení o zrušení společnosti
A.U.M.I. s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37, PSČ 400 01,
IČ 254 08 445, nařízením její likvidace. Dle §73 Obchodního zákoníku vyzývám
věřitele této společnosti k přihlášení pohledávek za touto společností a to nejpoz-
ději do tří měsíců od uveřejnění této výzvy. Přihlášky pohledávek se všemi doklady,
které prokazují váš nárok, je nutné zaslat likvidátorovi na adresu: ing. Jaroslav Fila,
Svojsíkova 2668/18, Ústí nad Labem, PSČ 400 11

Horníci se bojí o práci. Jedu s nimi na demonstraci

V roce 2008 byl na
našem úřadě a sdělili
jsme mu, že stavba
chaty na uvedeném
pozemku není možná.
Markéta Peřinová
vedoucí správy CHKO

Litoměřice

Úřad zrušil soutěž na
provozovatele MHD

Antimonopolní úřad zrušil výběro-
vé řízení na provozovatele MHD, jež
vypsala litoměřická radnice. Nelíbil
se mu hlavně fakt, že některá z hod-
notících kritérií byla těžko objektiv-
ně měřitelná. Litoměřice do dvou
měsíců vypíšou nový konkurz s po-
změněnými podmínkami. MHD za-
jišťuje firma BusLine. Smlouva s no-
vým dopravcem byměla být pode-
psána v roce 2015 na 10 let. (dv)

Ústí nad Labem

Celníci našli padělky
luxusních bot z Číny

Krajští celníci odhalili při kontrole
10 krabic s padělanou dámskou
obuví z Číny. Našli je mezi 1 963 kra-
bicemi bot, šlo o kopie značky Pra-
da. Hodnota zboží v ceně originál-
ních kusů by byla 320 tisíc korun.
Padělky budou zlikvidovány. (hrk)

Chomutov

Web nově nabízí lepší
komunikaci s radnicí

Chomutovská radnice spustila no-
vou webovou aplikaci, která má li-
dem usnadnit komunikaci s magis-
trátem. Aplikaci s názvem Můj por-
tál lze najít na úvodní stránce webu
města, po registraci bude mít uživa-
tel možnost použít on-line formulá-
ře, zobrazit si své pohledávky vůči
městu či historii plateb. (hrk)


