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Zaměřovali se na trezory
RICHARD KUTĚJ

Karvinsko – Když se dá skupinka čtyř recidivistů dohromady, nic dobrého to nepřinese. Osoby s bohatou trestní
minulostí si nevážily posledního rozhodnutí soudu, který
jim vyslovil podmínečné propuštění a místo toho, aby se
poctivě živily, sklouzly opět na
šikmou plochou.
„Jejich touha získat snadno
peníze začala koncem měsíce
září loňského roku a jejich řá-

dění bylo ukončeno
letos v lednu. S
pouty na rukou
tak rázem putovali do policejní cely. Celkem stihli násilně vniknout
do osmi objektů. K přesunu a
odvozu lupu používali motorové vozidlo. Dostali se tak do
Karviné, Havířova a Třince.
Celková škoda, kterou maji-

Moravskoslezské hasiče
zaměstnal o uplynulém
víkendu silný vítr
Novojičínsko – Předpověď
meteorologů se vyplnila. Páteční silný vítr dorazil i na
Novojičínsko, kde zaměstnal převážně hasiče.
Moravskoslezští
hasiči
kvůli němu zasahovali u
sedmi událostí – pětkrát u
odstranění spadlého stromu, dvakrát zajišťovali
uvolněné plechy na střechách.
Nejvíce práce měli hasiči
na Novojičínsku, kde ve
čtyřech případech odstraňovali spadlé stromy na komunikaci.
„Jednalo se o silnici ve-

doucí z obce Sedlnice do obce Závišice, kde padaly
vzrostlé smrky,“ popsal zásah Petr Holub, zastupující
mluvčí moravskoslezských
krajských hasičů.
Silný vítr a sněžení komplikovaly dopravu také včera.
Podle mluvčí krajských
silničářů Šárky Vlčkové napadlo během dopoledne na
Novojičínsku zhruba pět
centimetrů sněhu.
„Všechny silnice jsou
sjízdné, ale se zvýšenou opatrností,“ dodala Šárka Vlčková.
(sim)

telům způsobili, se vyšplhala na částku
672 tisíc korun,“
popsal bohatou
činnost zadržené partičky policejní mluvčí
Jaroslav Kus.
V kancelářích
napadených objektů se zaměřovali převážně na trezory, trezorky či příruční pokladničky, do kterých po vypáčení vnikli.

Trezory odvezli a v klidu na
jiném místě násilně otevřeli.
Nepotřebných a prázdných
trezorů se zbavovali, a to tak,
že je vyhazovali do rybníků. O
odcizené peníze se dělili a ty
pak používali pro svou potřebu.
Všem čtyřem pachatelům
bylo sděleno obvinění z přečinu krádeže a poškozování cizí
věcí, tři z nich putovali do vazební věznice a čtvrtý člen
skupiny je trestně stíhán na
svobodě.

Při požáru chaty se zranil muž
Mosty u Jablunkova – Tři
jednotky hasičů zasahovaly
včera u požáru dřevěné chaty
v Mostech u Jablunkova. Při
události se zranil obyvatel
chaty, který skončil v péči lékařů.
Operační středisko se o požáru dozvědělo krátce po 10.
hodině. Na místo byly ihned
vyslány tři jednotky hasičů.
K požáru řijelo celkem pět
zásahových vozidel.
„Po příjezdu, který byl
komplikován špatně sjízdnou
komunikací, bylo zjištěno, že
požár zasáhl celodřevěnou
dvoupodlažní chatu. U ní se
nacházel zraněný obyvatel,
kterému hasiči ihned poskytli
první předlékařskou pomoc
podáním kyslíku, a následně

jej předali do péče přivolané
osádky záchranné služby,“
popsal mluvčí hasičů Petr Holub.
„Hasební práce, probíhaly
za použití dýchacích přístrojů
a byly značně komplikovány
špatně přístupným terénem. I
přesto hasiči dostali požár pod
kontrolu za zhruba hodinu a
pů po příjezdu na místo. Dohašení jim pak zabralo dalších asi 40 minut. Hasiči museli také rozebrat požárem poškozenou konstrukci chaty,“
doplnil tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů . Škoda způsobená požárem byla
předběžně odhadnuta na 600
tisíc korun. „Příčina je předmětem dalšího vyšetřování,“
shrnul Petr Holub.
(lew)

U Příbora se stala tragická
dopravní nehoda – dva mrtví
Příbor – Dva mrtvé a jednoho
zraněného si vyžádala nehoda, která se stala před páteční
půlnocí u Příbora.
Záchranáři byli k havarovanému automobilu voláni
třicet minut po 23. hodině. K
ohledání těl přijel také krajský koroner.
„Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla na silnici R48 v úseku mezi
Příborem a Libhoští. Zahynuli při ní dva lidé, třetí byl zraněn. Okolnosti nehody policisté vyšetřují,“ řekl Deníku
mluvčí novojičínské policie
Petr Gřes.
Mrtvé museli z vraku vyprostit až přivolaní hasiči.
„Na místo byla ihned vyslána jednotka ze stanice No-

vý Jičín s dvěma výjezdovými
vozidly. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že havarované
vozidlo se nachází mimo komunikaci. Hasiči provedli zajištění místa dopravní nehody
proti případnému vzniku požáru, nasvětlili místo pro potřeby Policie ČR a po provedení vyšetřovacích úkonů vyprostili obě usmrcené osoby
pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Poté
provedli vyproštění vozidla
pomocí vyprošťovacího speciálu na podvozku Tatra 815 ze
stanice v Novém Jičíně. Následně provedli úklid uniklých provozních kapalin z havarovaného osobního automobilu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Holub. (bb)

Dívka kradla v potravinách
Ostrava – Městští strážníci byli v těchto dnech přivoláni do prodejny potravin v Ostravě-Porubě, kde kradla
mladá dívka. Svědek, který hlídku městské policie po
jejím příchodu oslovil, popsal, že viděl, jak si dívka
schovávala zboží, hlavně potraviny, do tašky a poté
úmyslně prošla pokladnou bez placení. Plán teprve
dvanáctileté dívce však nevyšel a nákup v hodnotě přes
300 korun si neodnesla.
(vez)

Řešili nehodu i požár sazí v komíně
Staříč, Lískovec – K dopravní nehodě ve Staříči museli včera po 5. hodině ráno vyjet hasiči. Zajišťovali
uvolněnou silnici, při havárii se nikdo nezranil. Už v sobotu řešili požár sazí v komíně. K události v Lískovci
byli přivoláni před 23. hodinou, také zde se vše obešlo
bez zranění a bez výraznějších škod.
(lew)

PĚT RAD aneb Důležité osobní překážky v práci na straně
zaměstnance
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.

V

tomto článku se zaměříme na důležité osobní překážky zaměstnanců, stanovené nařízením
vlády č. 590/2006 Sb., které kromě okruhu pracovních překážek stanoví rovněž rozsah pracovního volna v případě těchto
překážek a také to, zda zaměstnanci přísluší náhrada mzdy
nebo platu, či nikoliv.

Rada první
Úmrtí blízkých osob zaměstnance patří mezi důle-

žité překážky, u nichž má
zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu.
Pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu se poskytuje
v rozsahu:
j dva dny při úmrtí manžela,
druha nebo dítěte a na další
den k účasti na pohřbu těchto
osob
j jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i
manžela dítěte nebo manžela
sourozence zaměstnance, a na
další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto
osob
j nezbytně nutné doby, nejvýše na jeden den, k účasti na
pohřbu prarodiče nebo vnuka
zaměstnance nebo prarodiče
jeho manžela nebo jiné osoby,
která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době
úmrtí v domácnosti, a na další
den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

Při pohřbu spoluzaměstnance se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytuje na nezbytně nutnou
dobu těm zaměstnancům,
kteří se pohřbu spoluzaměstnance zúčastní. Tyto zaměstnance určuje zaměstnavatel
nebo zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací.

Rada druhá
Mezi důležité osobní překážky zaměstnance patří
rovněž jeho svatba nebo
narození dítěte.
Na vlastní svatbu zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní
volno na dva dny a z toho jeden den k účasti na svatebním
obřadu. Náhrada mzdy nebo
platu však zaměstnanci přísluší pouze za jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy
nebo platu se poskytne rovněž
rodiči na jeden den k účasti na
svatbě jeho dítěte a ve stejném
rozsahu se poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy
nebo platu dítěti při svatbě

Šance pro čtenáře: chcete vyhrát
detektor plynu a požáru?
Ostrava – Zajímavou vědomostní soutěž o hodnotné ceny připravila Česka asociace
hasičských
důstojníků
(ČAHD). Do soboty 28. února
mohou dospělí občané České
republiky odpovídat na webu
ČAHD na celkem deset otázek
v soutěži s názvem Bezpečně
doma. „Soutěž je zaměřena na
znalosti o chování nebezpečných plynů v domácnosti a na
možnosti využití hlásičů požáru a detektorů nebezpečných plynů v domácnostech.
Pokud soutěžící odpověď neznají, lze ji při troše brouzdání

na internetu nalézt,“ uvedl
mluvčí moravskoslezských
hasičů Petr Kůdela.
Na začátku března bude
soutěž vyhodnocena a ze
správných odpovědí organizátoři vylosují deset výherců.
První dva získají kombinovaný detektor nebezpečných
plynů a k tomu hlásič požáru,
třetí detektor zemního plynu a
hlásič požáru. Soutěžící vylosovaní na čtvrtém až desátém
místě dostanou volnou rodinnou vstupenku do Hasičského
muzea města Ostravy.
Vědomostní soutěž připra-

vila Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. „Soutěž je součástí dlouhodobé kampaně
varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných
látek a vzniku oxidu uhelnatého v domácnostech,“ doplnil
Kůdela.
Přesná adresa hasičské ankety je:
http://www.cahd.cz/?page_id=835.
(per)

čtěte www.msdenik.cz

rodiče. Pracovní volno se poskytuje i při narození dítěte, a
to na nezbytně nutnou dobu s
náhradou mzdy nebo platu k
převozu manželky (družky)
do zdravotnického zařízení a
zpět a bez náhrady mzdy nebo
platu k účasti při porodu
manželky (družky).

Rada třetí
Jestliže se zaměstnanec
stěhuje, je zaměstnavatel
povinen mu na jeho žádost
poskytnout pracovní volno.
Pokud se zaměstnanec stěhuje, má nárok na pracovní
volno bez náhrady mzdy nebo
platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dva dny.
Jde-li však o přestěhování v
zájmu zaměstnavatele, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

Rada čtvrtá
Během výpovědní doby má
zaměstnanec nárok na pracovní volno za účelem hledání nového zaměstnání.

Před skončením pracovního poměru přísluší zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu za účelem
vyhledávání nového zaměstnání, nejvýše na však jeden
půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v
délce dvou měsíců. V případě
výpovědi nebo dohody o
ukončení pracovního poměru
pro organizační změny zaměstnavatele se zaměstnanci
poskytuje pracovní volno s
náhradou mzdy nebo platu, a
to ve stejném rozsahu jako v
předchozím případě. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Rada pátá
Zaměstnavatel je povinen
omluvit nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání
pro nepředpokládané komplikace v dopravě.
Pracovní volno bez náhrady
mzdy nebo platu se poskytuje
na nezbytně nutnou dobu pro
nepředvídané přerušení do-

pravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních
prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa
pracoviště jiným přiměřeným
způsobem. Na pracovní volno
s náhradou mzdy nebo platu
na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, má nárok
těžce zdravotně postižený zaměstnanec pro znemožnění
cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem,
který tento zaměstnanec používá.
V tomto článku jsme čerpali z níže
uvedených právních předpisů:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády č. 590/2006, kterým se
stanoví okruh a rozsah jiných důležitých
překážek v práci
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Příští téma:
Okamžité zrušení
pracovního poměru

