
UDÁLOSTI
Krátce z domova a ze světa

Královnou krmítek
je sýkora koňadra

PTAČÍ POPULACE. Sýkora koňadra se stala vítězkou
prvního sčítání ptáků, které se v Česku uskutečnilo
první lednový víkend. Na svém krmítku ji zaznamena-
lo přes 85 procent z více než 14 tisíc lidí, kteří se do
akce zapojili. Druhým nejpočetnějším druhem byl
vrabec polní a třetí místo obsadil vrabec domácí, in-
formovala Česká společnost ornitologická. Z hledis-
ka krajů se umístění ptáků na prvních místech větši-
nou neměnilo, výjimkou je jihočeský region, kde sý-
koru předběhl vrabec polní. Foto: Deník/Martin Divíšek

Do Česka se vrátil silný
vítr, zajistěte okna
Praha –Do Česka se včera večer vrátil silný vítr,
foukající rychlostí až 110 kilometrů v hodině. Za-
sáhl především Frýdlantsko, Slezsko a hřebeny
Jeseníků a Beskyd. Ve čtvrtek zesílí i ve zbytku re-
publiky, varuje Český
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prohnal už v pon-
dělí a úterý, kdy lámal stromy a způsobil pro-
blémy v dopravě i dodávkách elektřiny. Lidé by
měli podlemeteorologů zajistit okna a dveře,
upevnit květináče a zahradní nábytek, zabezpečit
skleníky a stavební jeřáby. Opatrnost doporučili
řidičům. (čtk)

Výbor sněmovny nechce
stíhání poslance Roznera
Praha – Poslanci možná nevydají poslanceMilo-
slava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání kvůli je-
ho výrokům o bývalém romském táboře v Letech
u Písku. Mandátový a imunitní výbor sněmovny
totiž včera jeho vydání nedoporučil. Definitivně
semá rozhodnout na probíhající schůzi, předseda
výboru Stanislav Grospič (KSČM)

probíhající
(KSČM)

probíhající
před zasedáním

uvedl, že pravděpodobně příští středu. Policisté
chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání,
zpochybňování a schvalování genocidy. (čtk)

Janoušek žádá přerušení
trestu kvůli nemoci
Praha – Podnikatel a lobbista Roman Janoušek
podal další žádost o prominutí trestu. Jeho one-
mocnění je prý v konečné fázi bezmožnosti zlep-
šení. Byl odsouzen na 4,5 roku za sražení ženy
autem. Nyní má trest přerušen. (čtk)

Vakcína proti spalničkám
nezpůsobuje autismus
Kodaň – VakcínaMMR proti spalničkám, příuš-
nicím a zarděnkám nijak nezvyšuje riziko autis-
mu. Tvrdí to tým dánského odborníka Anderse
Hviida, který zveřejnil výsledky své rozsáhlé stu-
die. Výzkumu se v Dánsku zúčastnilo přes 657 tisíc
dětí narozených v letech 1999 až 2010. Argument
autismu často používají lidé odmítající očkování.
(čtk)
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z Náměstkyně: Stavební řízení zkrátíme na rok

JIŘÍ JANDA

A
dministrativa
spojená s pří-
pravou staveb se
v Česku ne-
únosně vleče.

Někdy to trvá až pět let, a ze-
mě se tak na žebříčku zemí
podle délky stavebního říze-
ní propadá stále hlouběji.
S takovými výtkami včera

opětovně vystoupili odbor-
níci a zástupci stavebních fi-
rem na konferenci Fórum
českého stavebnictví.

JEDINÉ RAZÍTKO
Loni se Česko podle Světové
banky dostalo až na

156. příčku v pořadí největší
délky stavebního řízení.
Změnit se tomá s novým
stavebním zákonem.
„Chtěli bychom, aby se po-

volovací proces zkrátil tak,
aby to netrvalo déle než je-
den rok,“ zopakovala Deníku
Marcela Pavlová, náměstky-
něministryně promístní
rozvoj.
Stavebníkům by v případě

jeho přijetí mohlo stačit je-
diné razítko a nemuseli by se
obracet až na 45 institucí ja-
ko dnes. Do roka by se tak
měly vypořádat všechny ad-
ministrativní úkony včetně
případného odvolání i mož-
né správní žaloby.

Jak už Deník informoval,
meziresortní připomínkové
řízení k návrhu věcného zá-
měru zákona skončilo před
týdnem. Předkladatelům
k němu od ostatních úřadů
přišlo přes 1200 připomínek.
„Když jsme je dali do jedné
tabulky, tak je to román,
kterýmá téměř 900 stránek,“
konstatuje náměstkyně.
Nyní bude na úřednících,

aby se s připomínkami rychle
vypořádali. „Pokud všechno
půjde dobře, tak by tento
návrh zákonamohl být
předložen na Úřad vlády na
přelomu března a dubna le-
tošního roku,“ odhaduje
Pavlová.

Dotčené instituce oceňují
hlavně plán na digitalizaci
celého stavebního „marty-
ria“. V připomínkách k chys-
tanému zákonu se alemimo
jiné opakuje i požadavek na
větší odpovědnost samot-
ných stavebních úřadů.
„Je nutné podpořit předlo-

žený záměr i v kontroverz-
ních tématech, jako jsou
sankce za nečinnost staveb-
ních úřadů, integrace dotče-
ných orgánů, zvýšení odpo-
vědnosti jednotlivých úřed-
níků či sankce za tzv. černou
stavbu,“ napsala například
ministerským úředníkům
Asociace pro rozvoj in-
frastruktury. (jnd)

České dráhy kvůli opakovaným
nehodámposílí zabezpečení vlaků
Praha – České dráhy (ČD)
provedly odminulého týdne
300 namátkových kontrol
strojvůdců, nezjistily žádná
systémová pochybení. Dů-
vodem opatření bylo sedm
dopravních nehod a dalších
pochybení, ke kterým v prů-
běhu dvou týdnů došlo na
železnici a které si vyžádaly
desítky zraněných.
Příčinou neštěstí z posled-

ních týdnů jsou podle ČD

lidská selhání. „Podnik kvůli
incidentům rozšíří praktic-
kou výuku svých strojvůdců,“
řekl generální ředitel státní-
ho dopravceMiroslav Kupec.

SPORO STROJVŮDCE
Dráhy prosazují kontrolní
systém, který bymonitoro-
val, zdamísto odpočinku
nejezdí u konkurence.
Podle Federace strojvůdců

jsou namuže řídící lokomo-

tivy kladeny velké nároky.
Kvůli jejich nedostatku jsou
přetěžováni, což vede
k jejich únavě. Obvyklé jsou
třeba přesčasy, které do-
pravci využívají. „Často jsou
navíc vystavováni krizovým
situacím,“ řekl prezident fe-
derace Jaroslav Vondrovic.
Problémy dohnaly České

dráhy i k další změně. Budou
doplňovat zabezpečovací za-
řízení do vlaků, řekl předseda

dozorčí rady státního do-
pravce Petr Moos.
Podle něj předchozí vedení

tuto činnost zanedbalo, ně-
které potřebné zabezpečo-
vací systémy na železnici
chybí. Posílit byměly přede-
vším rádiové a telematické
systémy, které by pomohly
zamezit bezpečnostním rizi-
kům, kdy například pochybí
strojvůdce nebo nastane
problém na trati. (čtk, pcl)

Na některých řekách bude
možné pít alkohol
Po dvou vypitých desít-
kách se nebude třeba na
vodě obávat kontroly.

V
odáci bymohli
plout po někte-
rých úsecích řek
a vod s alkoho-
lem v krvi bez

hrozby pokuty. Jen pro vůdce
malých plavidel bez vlastní-
ho pohonu, jež nepodléhají
evidenci, má platit zákonem
stanovený limit 0,5 promile
alkoholu v krvi. To odpovídá
asi dvěma pivům „desítkám“.
Vztahovat se to bude na

méně významné vodní toky,
na významných tocích bude
i nadále platit nulová tole-
rance. Počítá s tím poslanec-
ká novela zákona o vnitro-
zemské plavbě, kterou včera
schválila sněmovna. Nyní ji
dostane k projednání Senát.
Poslanci se v závěrečném

hlasování přiklonili k návrhu
Milana Ferance (ANO), který
dovoluje vůdcům plavidel
hladinu půl promile alkoholu
v krvi a u ostatních členů

posádek hladinu alkoholu
neřeší. Feranec svůj návrh
připravil ve spolupráci s mi-
nisterstvem dopravy.
Obdobné pozměňovací

návrhy, které počítaly s 0,8
promile, respektive jedním
promile, předložili další po-
slanci v čele s Pirátem Luká-
šem Bartoněm. Sněmovna se
k nim však nepřiklonila.

„Nejedná se o generální par-
don pro opilce,“ řekl o návr-
zích zpravodaj a poslanec
ODS VojtěchMunzar.
Tolerance alkoholu, jak ji

schválila sněmovna, bude
platit jen na některých vo-
dách. Týká se to jen takzva-
ných nesledovaných vodních
cest nebo účelových vodních
cest, a nikoli dopravně vý-

znamných vodních cest . Te-
dy úseků velkých řek jako
Vltava a Labe, na nichž plují
velké nákladní lodě.
Poslaneckou novelu ini-

ciovali Piráti a podepsali ji
poslanci i z dalších klubů.
V původně předložené po-
doběměla zrušit pokuty vo-
dákům za plavbu pod vlivem
alkoholu. (čtk, jnd)

Foto: Deník/Martin Divíšek
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