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V Jistebníku vjelo auto pod rychlík
Nehoda způsobila úplné uzavření železniční
trati mezi Ostravou a Studénkou nad Odrou
v obou směrech na více než 2,5 hodiny.
Zaznamenali
jsme
LIBOR BĚČÁK

Jistebník – Nehoda se stala v
sobotu před 20. hodinou. Černé soupravě jedoucí z Prahy
do Karviné vjelo v Jistebníku
do cesty osobní auto.
„V 19.43 hodin došlo ke
srážce vlaku Leo Express s
automobilem. Ke střetu došlo
na železničním přejezdu, který je chráněn světelnou sig-

nalizací a závorami. Vozidlo
bylo vlakem tlačeno, dokud
souprava nezastavila,“ řekl
Deníku tiskový mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.
Provoz na koridoru byl zastaven v obou směrech. Vlaky nabraly zpoždění v řádech
desítek minut. Například
České dráhy zavedly pro své
cestující náhradní autobusovou dopravu. RegioJet informoval, že jeho spoj IC 1013 bude mít zpoždění až 150 minut a
spoj IC 1015 až devadesát minut.
Provoz na koridoru byl za-

staven v obou směrech. Po necelých třech hodinách byla
uvolněna jedna kolej a druhá
až ráno.

Trosky auta byly
rozmetány, nikdo
v něm nebyl
„Na místo události byly bezprostředně po ohlášení nehody vyslány hasičské jednotky
ze stanice Bílovec a dobrovolní hasiči z Bílovce. Trosky
auta byly po srážce rozmetány po širokém okolí. V osobním automobilu se v době
srážky nikdo nenacházel. V
rychlíku, který převážel přibližně osm desítek cestujících, nebyl při havárii nikdo
zraněn. Hasiči na místě za-

jišťovali místo nehody, prohledávali okolí trati, odklízeli trosky automobilu a pomáhali obnovovat provoz na trati. Hasiči vlastním autobusem zajistili i převoz cestujících z vlaku do stanice
Ostrava-Svinov, kde byla pro
ně zajištěna náhradní doprava. Dopravní nehoda způsobila úplné uzavření železniční trati mezi Ostravou a
Studénkou nad Odrou v obou
směrech na více než dvě a půl
hodiny. Kolem půl jedenácté
večer byla trať částečně zprůjezdněna, k plnému obnovení
provozu na trati však došlo až
po sedmi hodinách, v neděli
krátce před třetí hodinou ranní,“ informoval tiskový mluvčí krajských hasičů Marek
Gašparín.

pondělí 15. září 2014

Hasiči zasahovali kvůli silným
bouřkám
Kraj – Východ Moravskoslezského kraje v noci ze soboty na neděli zasáhly silné bouřky. Hasiči kvůli nim
vyjížděli k pětačtyřiceti případům. Podle zastupujícího mluvčího Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Marka Gašparína byl nejvíce zasaženým územím okres Frýdek-Místek. „Hasiči zasahovali také v Karviné, Ostravě a Novém Jičíně. V převážné většině událostí se jednalo o čerpání vody ze zatopených sklepů a o pomoc při problémech s kanalizací.
Hasiči také monitorovali i vodní toky a kontrolovali
mosty,“ uvedl Marek Gašparín.
(kom)

V hudebním klubu přišel o tablet
Frýdek-Místek – Nedobré vzpomínky bude mít jeden
mladík na návštěvu hudebního klubu Stoun ve Frýdku-Místku. Jakýsi zlodějíček totiž využil příležitosti a
z volně odloženého batohu mu odcizil tablet v hodnotě
pěti tisíc korun. „Opět bych chtěl v této souvislosti apelovat na všechny, aby si na své věci dávali mnohem větší pozor. Rozhodně se nevyplatí nechávat něco cenného bez dozoru. Právě na tento moment čekají různí lapkové,“ varoval frýdecko-místecký policejní mluvčí
Vlastimil Starzyk.
(sru)

Mladík ukradl prezervativy

PĚT RAD aneb Práva odsouzeného
při výkonu trestu odnětí svobody
NOVÝ 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.

Z

ákon o výkonu trestu
odnětí svobody stanoví, že trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a
omezuje škodlivé účinky zbavení svobody, tím však nesmí
být ohrožena potřeba ochrany
společnosti.
S odsouzenými ve výkonu
trestu se musí jednat tak, aby
bylo zachováno jejich zdraví, a
pokud to doba výkonu trestu
umožní, podporují se takové
postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní vést
po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.
V těchto pěti radách si uvedeme, jaká základní práva odsouzenému k trestu odnětí
svobody přísluší.

Rada první
S každým odsouzeným
musí být zacházeno stejně.
Všem odsouzeným ve výkonu trestu přísluší stejná
práva za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem. Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava za podmínek
a v hodnotách, které odpovídají požadavku udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti
vykonávané práce. V rozsahu,
v jakém to umožňuje provoz
věznice, se přitom přihlíží
k požadavkům kulturních
a náboženských tradic odsouzených. Každý odsouzený
musí mít zabezpečeno lůžko

a uzamykatelnou skříňku
k uložení osobních věcí. Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí dostatečně chránit jejich zdraví. Odsouzeným
se zabezpečuje denně osmihodinová doba ke spánku, doba
potřebná k osobní hygieně
a úklidu, stravování, nejméně
jednohodinová vycházka
a přiměřené osobní volno.

Rada druhá
Korespondence mezi odsouzeným a jeho advokátem nesmí být kontrolována.
Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat
písemná sdělení bez omezení,
pokud zákon nestanoví jinak.
Vězeňská služba je oprávněna
provádět kontrolu této korespondence a je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá
podezření, že je připravován
nebo páchán trestný čin, vězeňská služba korespondenci
zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení. Kontrola korespondence mezi odsouzeným a jeho obhájcem,
mezi odsouzeným a advokátem, který odsouzeného zastupuje v jiné věci, mezi odsouzeným a státními orgány
České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu
nebo mezi odsouzeným
a mezinárodní organizací,
která podle mezinárodní
úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících
se ochrany lidských práv, je
nepřípustná. Tato korespondence se adresátu odesílá
a odsouzenému doručuje neprodleně.

Rada třetí
Odsouzenému je umožněno
přijímat návštěvy blízkých
osob.
Odsouzenému je dovoleno
přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blíz-

kých osob na dobu tří hodin
během jednoho kalendářního
měsíce. Návštěvy probíhají
zpravidla v místnostech k tomu určených. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy,
jestliže s tím ošetřující lékař
s ohledem na zdravotní stav
odsouzeného souhlasí.
Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit
nejvýše čtyři osoby včetně
nezletilých dětí. Nezletilé děti
ve věku do patnácti let se mohou zúčastnit návštěvy pouze
v doprovodu osoby starší
osmnácti let.
V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného
důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než
blízkých osob. Ředitelé věznic
mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými,
kteří jsou blízkými osobami.

Rada čtvrtá
Vězni mohou nakupovat
potraviny a věci osobní potřeby v prodejnách zřízených ve věznici.
Odsouzený může nejméně
jedenkrát týdně nakupovat
v prodejně věznice potraviny
a věci osobní potřeby, případně věci pro zájmovou a vzdělávací činnost nebo k realizaci
programu zacházení. Nákup
se uskutečňuje formou bezhotovostní platby z té části
peněžních prostředků, s níž
může volně disponovat.
Ve věznici se pro odsouzené
zřizují prodejny s potravinářským, drogistickým a průmyslovým zbožím. K nákupu
může odsouzený použít též
peníze, které mu byly do věznice během výkonu trestu zaslány nebo které předal věznici k úschově při nástupu do
výkonu trestu. Má-li však odsouzený v úschově věznice
menší částku peněz, než je
předpokládaná cena jízdného
do místa bydliště a výše
stravného na jeden den v době
propuštění z výkonu trestu,

nákup potravin a dalších věcí
nebo jiná dispozice s těmito
penězi se mu neumožní. Odsouzenému, který není zařazen do práce, neodmítl bez závažného důvodu práci a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem
nebo jiné finanční prostředky
ve výši alespoň 100 korun, poskytuje věznice jedenkrát za
měsíc balíček, který obsahuje
základní věci osobní potřeby.

Rada pátá
Odsouzený má právo jedenkrát za šest měsíců přijímat balíčky.
Odsouzený je oprávněn jedenkrát za šest měsíců přijmout balíček s potravinami
a věcmi osobní potřeby do
hmotnosti pět kilogramů. Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby.
Odsouzenému se nepředají
věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není
dovoleno mít u sebe, zejména
věci, kterými by mohl ohrozit
život a zdraví vlastní nebo jiných osob.
Pokud byly odsouzenému
do věznice zaslány peníze,
převedou se na jeho účet
zřízený a vedený věznicí
a odsouzený se o tom vyrozumí.

Ostrava – Zaměstnanci prodejny v Ostravě-Třebovicích zavolali v uplynulých dnech hlídku městské
policie. Členové tamní bezpečnostní agentury přistihli
mladíka při krádeži prezervativů. Patnáctiletý hoch
vzal krabičku z regálu, dal si ji do kapsy a prošel přes pokladny bez zaplacení. Přestupek proti majetku, kterého se dopustil, postoupili městští policisté správnímu
orgánu. Strážníci také obeznámili se situací chlapcovu
matku a informaci předají i orgánu sociální péče. (gra)

Zloděj se nemohl dostat ven z auta
Ostrava – V minulých dnech během noční obchůzky si
strážníci všimli rozbitého bočního okna na dodávce,
která stála na parkovišti v Ostravě-Zábřehu. Po chvíli
zjistili, že na sedadle spolujezdce sedí muž, který si
uvnitř vozidla svítí baterkou a prohledává interiér.
Městští policisté muže vyzvali, aby z auta vystoupil.
Dvaatřicetiletý pachatel však nemohl uposlechnout,
protože při vloupání zablokoval centrální zamykání.
Na místo přijela hlídka Policie ČR, která nyní událost
prošetřuje.
(gra)

DÁMSKÁ JÍZDA VE
FORU NOVÁ KAROLINA

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu
odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů
Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Ochranné opatření.

NEJEN SLEVY. Už druhý ročník Dámské jízdy vypukl včera
přesně v sedm hodin večer v obchodním a zábavním centru
Forum Nová Karolina. Nejen dámy si přišly na své. „Připravený byl pestrý sexy program pro ženy, ale i pro muže a děti.
Jak v oblecích, tak i ve spodním prádle se předvedli například finalisté soutěže Muž roku 2014. Pánové zase ocenili
okouzlující vystoupení dámského houslového dua
Femme2Fatale. Večerem všechny návštěvníky provedla
Mahulena Bočanová,“ přiblížil akci marketingový manažer
Fora Nová Karolina Tomáš Lučan. (kom)
Foto: Deník/Miroslav Kucej

FOTOGALERIE na www.msdenik.cz

staňte se fanouškem Deníku www.facebook.com/msdenik.cz
Městské lázně Hradec Králové
Relaxační areál Městské lázně-Aquacentrum nabízí vodní radovánky pro jednotlivce
i celé rodiny: velký rekreační bazén s unikátním umělým vlnobitím, kruhový
bazén s perličkovými lůžky, bazén s podvodními masážemi, 37°C teplý
vířivý bazének, vodní masážní lůžko, 82m tobogán, dětský bazén s umělou
říčkou a skluzavkou, solárium, venkovní terasu, parní kabiny, saunu
s venkovním átriem. Lázně jsou vhodné pro rodiny s dětmi již od 1 roku. Pro
nejmenší návštěvníky je vyhrazen dětský hrací koutek se skákacím hradem
a vodními kameny, v dětském bazénku je plastová skluzavka a další hračky do vody.
Městské lázně a Plavecký bazén 50 m jsou propojeny chodbou, návštěvníci tak mohou
ou
využívat služeb celého areálu. Občerstvení nabízí bar u vody a bistro nad vodou přímo
v bazénové hale. V budově Aquacentra se můžete navíc i ubytovat.

Kde výhodu uplatnit:
Městské lázně Hradec Králové
Eliščino nábřeží 842
Hradec Králové
tel. 495 404 444
www.snhk.cz/lazne
Podmínky uplatnění:
30% sleva na jednorázové celodenní vstupné do
Městských lázní.
Poukaz platí pro 1 osobu na jednorázové vstupné.
Platnost slevy: 15.9.–31.10.2014

30% SLEVA NA JEDNO
CELODENNÍ VSTUPNÉ

