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deník

Souboj hasičů vyhráli borci
z Valašska a jižní Moravy
Horní Suchá – Vít Malenovský z HZS Jihomoravského
kraje (stanice Brno-Líšeň) a
Josef Palát (hasiči DEZA Valašské Meziříčí) se stali vítězi
vytrvalostního závodu „TFA
Hornosušská věž – Memoriál
Rudolfa Moldrzyka“, který se
v sobotu konal v Horní Suché.
Soutěžilo se v kategoriích do
35 let a nad 35 let a hasiči kromě jiného také vybíhali 396
schodů 86 metrů vysoké těžní
věže bývalého Dolu František
(na snímku).
Hasiči v plné zásahové výbavě, včetně láhve se vzduchem, po startu roztahovali na
dvacet metrů dvě hadice B,
překonávali dva metry vysokou překážku a po vylezení na
lešení vytahovali na laně těžký barel s vodou. Následoval
okruh se záchranou figuríny
(zhruba 70 kg), 60 úderů těžkým kladivem do trenažéru a
průlez po kolenou několikametrovým tunelem.

Na stříbrný stupínek v kategorii do 35 let vystoupil jen o
jednu desetinu vteřiny pomalejší Jan Haderka (JSDHO Hulín), třetí byl Martin Štábl
(JSDHO Vranová Lhota). Vít
Malenovský si za nejrychlejší
čas odváží domů putovní hornický kahan starosty SDH
Horní Suchá.
Stříbrný v kategorii nad 35
let byl Roman Viej z HZS Moravskoslezského kraje (stanice Ostrava-Zábřeh), bronz bral
Martin Hruška z HZS Zlínského kraje (stanice Vsetín).
Do Horní Suché se sjely čtyři desítky borců z celé České
republiky.
„Šlo o druhý závod čtyřdílného Poháru ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v TFA,
což v překladu znamená ,Nejtvrdší hasič přežije´,“ přiblížil
mluvčí moravskoslezských
hasičů Petr Kůdela.
(toj)

pondělí 28. července 2014

Chalupu zachvátil požár
Heřmanice u Oder – Sedm
jednotek hasičů zasahovalo v
sobotu 26. července odpoledne
v obci Heřmanice u Oder. Ohnivý kohout tam zachvátil
sedlovou střechu velké přízemní budovy ve tvaru L, jež
byla přestavována na rekreační chalupu.
„Operační středisko hasičů
bylo o požáru informováno v
sobotu odpoledne,“ potvrdil
informaci Petr Kůdela, tiskový mluvčí krajských hasičů.
Na místo okamžitě vyjelo
sedm jednotek hasičů – profesionálové z Bílovce, Vítkova a
Nového Jičína a jejich dobrovolní kolegové z Heřmanic u
Oder-Vésky, Oder, Studénky a
Bílovce.
Oheň hasiči dostali pod
kontrolu zhruba po půlhodi-

ně, dohašování se však protáhlo až do večera. V požářišti
našli zbytky dvoukilové tlakové láhve na propan-butan,
která zde, zřejmě na půdě, ještě před jejich příjezdem vybuchla. Muž středního věku
byl lehce popálen na ruce a
utrpěl šok, proto byl odvezen
do nemocnice. Podle informací se už večer vrátil domů.
„Oheň způsobil škodu za
milion korun na domě a dvě
stě tisíc na sousedním hospodářském stavení. Hasiči svým
rychlým zásahem uchránili
majetek za dva miliony korun
na zbytku domu a zbytku hospodářského stavení,“ upřesnil výši škody Petr Kůdela a
dodal, že příčina vzniku požáru se vyšetřuje.
(sim)
Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Zkratka TFA (Toughest Firefighter Alive) plně vystihuje náročnost celého seriálu závodů v Moravskoslezském kraji (i jinde). Scénář závodů bývá obdobný: hasiči v plné zásahové výbavě (včetně těžké tlakové láhve na
zádech) roztahují dvě hadice, bouchají těžkým kladivem do trenažéru, přeskočí či přelezou dva metry vysokou bariéru, zachraňují osobu v podobě několik desítek
kilogramů vážící figuríny, vytahují na lešení těžké závaží a pak z posledních sil vybíhají nahoru do kopce na
vrch sjezdovky, častěji však po schodech na „nějakou“
věž (důlní, vysokou pec aj.).

aktuální informace na www.msdenik.cz

Pohádali se... a on skočil...
Karviná – V noci na včerejšek se po předchozí hádce s přítelkyní rozhodl vyřešit osobní problémy čtyřicetiletý muž z Karviné. „Kolem 2. hodiny vyskočil z okna bytu v Borovského ulici
muž. Pád nepřežil,“ řekl policejní mluvčí Jaroslav Kus s tím, že
policie šetří případ jako sebevraždu. Podle sousedů z domu se
dvojice trápila, hádala se a vztah jim neklapal. Jak říká jeden z
tamních nájemníků, který noční hádku slyšel, žena si zřejmě našla jiného muže. „Byla evidentně opilá a vykřikovala, že ho miluje. Myslela zřejmě nového přítele,“ tvrdí svědek hádky, kterou prý museli slyšet lidé v celém domě.
(toj)

PĚT RAD aneb Procesní vady soudního řízení lze napravit
žalobou pro zmatečnost
SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.
aloba pro zmatečnost
patří v občanskoprávním řízení spolu s dovoláním a obnovou řízení mezi
mimořádné opravné prostředky, tedy prostředky,
kterými lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu.
Zatímco dovolání slouží k
především
nápravě
nesprávného právního posouzení věci a obnova řízení k
uplatnění nových skutečností či důkazů, které nemohly být v původním řízení
uplatněny, je žaloba pro zmatečnost opravným prostředkem, kterým je možné napravit procesní vady, kterými bylo předchozí soudní řízení postiženo.
Bližší informace se dozvíte
v následujících pěti radách.

Ž

Rada první
Žalobu pro zmatečnost
může účastník podat pouze
proti rozhodnutím, která
jsou postižena závažnou
procesní vadou.
Žalobou pro zmatečnost
účastník může napadnout
pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže:
• bylo rozhodnuto ve věci, která nenáleží do pravomoci
soudů
• ten, kdo v řízení vystupoval
jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení
• účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat
a nebyl řádně zastoupen
• nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba
• rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící
• soud byl nesprávně obsazen,
ledaže místo samosoudce rozhodoval senát
• bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku
trestného činu soudce nebo
přísedícího
• účastníku řízení byl ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu nebo proto,
že se mu nepodařilo doručit

Přírodní koupaliště Michal
Největší tobogán a trojskluzavka v ČR ZDARMA!
Nejčistší parkoviště.
• velké parkoviště
• cyklostezka ze Sokolova i kolem celého areálu
• spousta atrakcí na vodě (ledovec, trampolíny,
šlapadla,...) i na suchu (beachvolejbal, minigolf,
kuželky, skákací hrad,...)
• převlíkárny, WC, sprchy s teplou vodou
• záchranná služba
• občerstvení
• slevy pro rodiny s dětmi a mládež

obsílku na adresu v cizině,
ačkoliv k takovému opatření
nebyly splněny předpoklady.

Rada druhá
Žalobu pro zmatečnost
mohou podat i ti, kterým
byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu
odňata možnost jednat
před soudem.
Žalobou pro zmatečnost
účastník může napadnout také pravomocný rozsudek odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým
bylo rozhodnuto ve věci samé,
jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem
soudu odňata možnost jednat
před soudem. Totéž platí, jde-li o pravomocný rozsudek
soudu prvního stupně, proti
němuž není odvolání přípustné. Žalobou pro zmatečnost
účastník může napadnout
rovněž pravomocné usnesení
odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo
kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno
nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro
opožděnost. Dále může v zá-

konem stanovených případech žalobou pro zmatečnost
účastník napadnout také pravomocný rozsudek soudu
prvního stupně nebo odvolacího soudu nebo pravomocné
usnesení těchto soudů, kterým bylo rozhodnuto ve věci
samé, anebo pravomocný platební rozkaz (směnečný a šekový platební rozkaz) nebo
elektronický platební rozkaz.

Rada třetí
Žaloba pro zmatečnost není
bez výjimky přípustná proti
všem soudním rozhodnutím trpícím procesní vadou.
Proti některým rozhodnutím není možné žalobu pro
zmatečnost podat, a to i tehdy,
jestliže trpí některou z výše
uvedených vad. Podle občanského soudního řádu není žaloba pro zmatečnost přípustná proti usnesení, jímž bylo
rozhodnuto o žalobě z rušené
držby, a jen proti výrokům
rozhodnutí o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti či jen
proti důvodům rozhodnutí.
Žaloba na obnovu řízení není
přípustná též proti rozsudkům a usnesením, jejichž zrušení nebo změny lze dosáhnout jinak, nepočítaje v to dovolání, a proti usnesení, jímž

bylo rozhodnuto o žalobě pro
zmatečnost.

Rada čtvrtá
Obecně je nutné žalobu pro
zmatečnost podat ve lhůtě
tří měsíců od vydání napadeného rozhodnutí.
Obecně je dáno, že žaloba
pro zmatečnost musí být podána ve lhůtě tří měsíců od
doručení napadeného rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. Lhůta pro podání
žaloby běží od odlišného okamžiku, například jestliže je
žaloba podávána proto, že
účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl
před soudem vystupovat a nebyl řádně zastoupen, či v případech, kdy bylo rozhodnuto
v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce
nebo přísedícího.

Rada pátá
Žalobu pro zmatečnost je
možné buď zamítnout, nebo napadené rozhodnutí
zrušit.
Žalobu projedná a rozhodne
o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Pokud
je důvod zmatečnosti ten, že
účastníkovi byla v průběhu

Kde výhodu uplatnit:
Přírodní koupaliště Michal
www.michal-sokolov.cz
E-mail: koupaliste@michal-sokolov.cz
Koupaliště se nachází u Sokolova nedaleko obce Vítkov
v těsné blízkosti silnice R6.
Otevřeno 9:30 - 19:30 hodin.

řízení nesprávným postupem
soudu odňata možnost jednat
před soudem, nebo proto, že
bylo odmítnuto jeho odvolání
nebo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo
změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro
opožděnost, projedná a rozhodne o žalobě soud, jehož
rozhodnutí bylo napadeno – to
však neplatí ve věcech, v
nichž je k řízení v prvním
stupni příslušný krajský
soud. Žalobu pro zmatečnost
soud usnesením buď zamítne,
nebo napadené rozhodnutí
zruší.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád
Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Deník přináší každé pondělí
oblíbenou rubriku Pět rad.
V právní poradně se dozvíte, jak
postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat.
Příští téma: Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost
za dodržování povinností řidiče.

28% SLEVA

Podmínky uplatnění:
Poukaz platí od 1. 7. do 31. 10. 2014.
Prostřednictvím poukazu získáte při zakoupení jedné vstupenky slevu 28% (cena pro čtenáře Deníku
je 50 Kč místo 70 Kč dle ceníku).

