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Přerov čekají dopravní komplikace
Miloslav Hradil
Na velkou dopravní zátěž
se musí připravit řidiči projíždějící Přerovem.
Ve městě bude od 11. března
uzavřena páteřní silnice v Polní ulici, po níž vede trasa mezi
Olomoucí a Zlínem. Ředitelství
silnic a dálnic ji uzavře na čtyři
měsíce kvůli stavbě mimoúrovňového křížení s železnicí, které naváže právě na Polní ulici.
Její komunikaci čeká rozšíření
na čtyři pruhy.
Stavba je součástí vnitřního

průtahu městem, který by měl
po svém dokončení v roce 2021
společně s nově budovanými
dálničními úseky D1 v okolí
Přerova pomoci vyřešit zdejší
dlouhodobě neutěšenou dopravní situaci. Na průtah, jehož stavba přijde na 358 milionů korun,
i na dálnici čekají řidiči i obyvatelé města už dvě desítky let.
Polní ulice bude uzavřena od
křižovatky s ulicemi Olomoucká, Lipnická a Velká Dlážka až
po čerpací stanici MOL. „Uzavírka bude úplná. Kvůli bezpečnosti nebylo možné uzavřít

silnici jen částečně. Výjimku o tom, kudy povedou objízdné
budou mít pouze tři zdejší fir- trasy.
„Pro nás byla priorita, aby
my,“ uvedl přerovský radní Tocentrum města zůstalo průjezdmáš Navrátil (ANO).
né pro místní a auta do 3,5 tuny, nechtěli jsme dopustit, aby
Uzavírka
po Velké Dlážce a Palackého
bude úplná
ulici jezdily tranzity. Navrhli
Tomáš Navrátil jsme objížďky, které dopravu
rozmělní,“ konstatoval NavráO možných objízdných tra- til. Jednoduché podle něj nebysách jednali zástupci města lo ani jednání se starosty obcí,
dlouho. Jejich původní návrh kterých se objízdné trasy dotknepodpořila policie, v polovině nou. Jejich požadavky se ještě
února iniciovali další jednání budou řešit, avšak objízdné traa až v pondělí padlo rozhodnutí sy jsou odsouhlaseny.

Po dobu uzavírky bude tranzitní doprava nad 12 tun vedena
po dálnicích D1, D46 a D35.
Tranzitní doprava do 12 tun ve
směru Olomouc–Zlín bude vedena po silnici III/01857 Staré
Rybníky, místní komunikace
Předmostská a Dluhonská a alternativou bude objížďka po
krajských silnicích II. a III. třídy přes Rokytnici, Brodek
u Přerova, Dub nad Moravou,
Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš a Říkovice.
Tranzitní doprava do 12 tun
ve směru Zlín – Olomouc pove-

de po silnicích I/55 – ulice 9.
května, bří. Hovůrkových, II/434
– ulice Dvořákova, Grymovská,
Kozlovice, III/43413 – Grymov,
III/43415 – Prosenice a I/47 –
Lýsky.
Na dočasné omezení se musejí připravit i motoristé z přerovské Velké Dlážky, protože po
dobu stavby nebudou moci parkovat auta na krajích hlavní silnice. Městští radní už dříve
oznámili, že v první týden uzavírky Polní ulice budou moci lidé jezdit po Přerově městskou
autobusovou dopravou zdarma.

Po čtvrt století by se měli
vrátit do zlínské zoo jaguáři.
Vznikne pro ně výběh ve svahu
pod tropickou halou Yucatan.
Takzvaný Jaguar Trek se bude rozprostírat ve členitém terénu na ploše dvou tisíc metrů
čtverečních. „Otevření nové
plánujeme nové expozice na
hlavní sezonu 2020,“ sdělil Právu ředitel zoo Roman Horský.
Od loňského roku má zoo
připravenou projektovou dokumentaci ke stavbě. Ta by se měla rozběhnout letos. „Letos začneme se stavbou letního výběhu, zimní ubikace a výběhu. Na
ni naváže výstavba nové trasy
pro vyhlídkový vláček,“ uvedla
mluvčí Romana Bujáčková.
V druhé části Jaguar Treku zahrada vybuduje expozici pro
drápkaté opice, exotické hlodavce kuandu, kteří jsou podobní dikobrazům, a akvaterárium.
Mnohem dál je zoo s výstavbou letní expozice pro aligátory. „Vzniká při opravované nádrži před lešenským zámkem,“
sdělila mluvčí. Na první setkání s aligátory se návštěvníci
mohou těšit na konci letošního
května.

Zahradníci
už na stromy
Počasí již pustilo zahradníky
do jarního ošetřování stromů
v Rožnově pod Radhoštěm.
„Začali jsme v třešňové aleji na
ulici J. Fučíka v Záhumení
a budeme pokračovat v dalších
místech. Odstraňují se suché
a nevhodně rostoucí větve, jde
o pokračování revitalizace zeleně ve městě,“ uvedla vedoucí
odboru správy majetku městského úřadu Michaela Hanzl.
Kromě ošetřování stromů
probíhá také prověřování zdravotního stavu stávajících dřevin.
(jr)

Souběžně s tím pokračuje
i hlavní stavba, kterou je rozsáhlý výběh pro slony Karibuni. V první polovině roku zoo
oplotí území rozšíření zahrady,
kde vzniká výběh pro slony. Na
něj naváže stavba další části
chovného zařízení, která by
měla být hotova v roce 2021.
„Nový pavilon bude mít plochu 3600 m2, což představuje
rozlohu dnešního výběhu slonů
i s vnitřním pavilonem. Společné vnitřní ustájení pro slony
bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo,“ podotkl ředitel
Horský.
Ještě před začátkem zámecké sezony začne rozsáhlá oprava střechy zámku Lešná za 50
milionů korun. „Kvůli letní
mateřské kolonii vzácného
druhu netopýra – vrápence malého – opravu rozdělíme do několika etap. První skončí
v dubnu 2019, pokračovat bude
na podzim. Provoz zámecké
expozice však zůstane od dubna do října plně zachován, na
sezonu bude odklizeno i lešení,“ řekla Bujáčková. Oprava
střechy zámku Lešná skončí
v dubnu 2021.
(alf)
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ZOO Lešná postaví
Jaguar Trek

LEDOVÉ SOCHY. Dílo Martina Maršálka mohou nyní obdivovat lidé na Horním náměstí v centru Olomouce.

Bílovecká nemocnice
v zisku, navýšila mzdy

Ziskem 2,5 milionu korun
skončilo loňské hospodaření
Bílovecké nemocnice, která je
jedinou nemocnicí Moravskoslezského kraje, která funguje
coby akciová společnost. Kladného hospodářského výsledku
dosáhla nemocnice po letech
ztrát.
„Jakkoli není primárním cílem nemocnice tvořit zisk, je to
nejlepší způsob, jak ukázat, že
nemocnice v Bílovci má opodstatnění,“ řekl předseda dozorčí rady Václav Pomikálek.

Spádovost nemocnice v Bílovci na Novojičínsku s více
než 200 zaměstnanci je asi 35
tisíc obyvatel. Podle ředitele
nemocnice Zdeňka Horáka
přesáhlo loňské zvýšení tržeb
20 milionů.
„Zvýšení výkonnosti nám
umožnilo zásadním způsobem
navýšit mzdy. To se týká zejména středního zdravotnického
personálu. Nejvyššího nárůstu
výkonů dosáhlo interní oddělení, a to včetně odborných ambulancí,“ popsal.
(plk)

Lovec vážek
i v prohlížečích

Také do webových prohlížečů se nyní dostane aplikace
o vážkách, kterou vytvořili
vědci Ostravské univerzity. Původně byl Lovec vážek CZ
(Gragonfly Hunter CZ) určen
jen pro mobilní telefony.
K vytvoření aplikace, která
pomáhá lidem vážku rozpoznat,
dozvědět se o jejím životě, a navíc se tím podílet na vědeckém
výzkumu, inspiroval ostravské
odborníky zpěvák Dan Bárta.
Pomůcku pro milovníky přírody vyvinuli biologové ve spo-

lupráci se zástupci Katedry informatiky a počítačů a výzkumníky Ústavu pro výzkum
a aplikace fuzzy modelování.
„Aplikaci si stáhlo už přes tisíc uživatelů. V prvním roce pilotního provozu jsme i díky tomu získali více než 300 záznamů o výskytu vážek napříč
celou republikou. Navíc nám
tuzemští i zahraniční uživatelé
poskytli zpětnou vazbu, za což
jsme velmi vděční,” řekl Stanislav Ožana, vedoucí vývojového týmu.
(plk)

(VH)

n Bronzová pečeť

pro pivo z Litovle

Bronzovou medaili získalo na
letošním 29. ročníku mezinárodní degustační soutěže Zlatá
pivní pečeť pivo Litovel Premium z litovelského pivovaru.
Uspělo v kategorii světlých ležáků.
(mhr)

n Krojový ples
v Babicích

Krojový ples se v sobotu večer uskuteční v Babicích na
Uherskohradišťsku. Hrát bude
dechová hudba Straňanka a cimbálová muzika Lintava. (alf)

Aleš Fuksa
Dvojice výrobců kartonů
z Kroměřížska stanula v pondělí před soudem kvůli podvodům při získání eurodotací pro
svou firmu. Na lavici obžalovaných usedli otec se synem Jaroslav a Robert Chovancovi. Oba
jsou ohroženi trestní sazbou
v rozmezí od pěti do deseti let.
Krajský soud ve Zlíně se začal v pondělí zabývat případem
dotačního podvodu a zločinu
poškozování finančních zájmů
Evropské unie. Jaroslav Chovanec coby fyzická osoba založil
podnik zaměřený na výrobu
kartonů. V roce 2007 se rozhodl, že zažádá o evropské dotace

na strojové vybavení, šlo
o zhruba 11,1 milionu korun.
Během schvalování však převedl podnik začátkem roku 2008
pod právnickou osobu, firmu
Piero, s. r. o., kterou založil
spolu se synem.
Dotaci získal původní žadatel, kterým byl Jaroslav Chovanec, v roce 2010, přestože mezitím porušil podmínky pro její
udělování. Nesměl převádět
podnik z fyzické na právnickou
osobu, aniž by poskytovatele
požádal o změnu podmínek.
O pár let později navíc došlo
k dalšímu převodu firmy, a to
pod Coranti.
„Dotace byla vyplacena fyzické osobě. Ta ale nedodržela

Foto PRÁVO – Aleš Fuksa

Soud ve Zlíně řeší milionový eurodotační podvod

Robert Chovanec (vlevo) a Jaroslav Chovanec (vpravo) před
soudní síní.

podmínky a v době, kdy získala peníze, převedla podnik na
právnickou osobu. A když oba
zjistili, že čerpali evropské dotace neoprávněně, firmu dále
převedli. Zásadně změnili podmínky bez vědomí poskytovatele,“ uvedl státní zástupce Leo
Foltýn.
Z celkové dotace ve výši 11,1
milionu tvořily prostředky Evropské unie 85 procent, tedy
9,45 milionu. Dalších patnáct
procent získal Chovanec od
ministerstva průmyslu a obchodu. Poškozeným je tak kromě
EU i ministerstvo, které plnou
eurodotaci vyplácí.
Chovanec starší u soudu odmítl vypovídat, jeho syn po

krátkém vysvětlení také. Soud
vyslechl mj. bankovního analytika a projektového managera
CzechInvestu, který zodpovídal za správnost přidělení eurodotace.
Peníze z dotací dorazily na
účet Jaroslava Chovance v dubnu 2010. „Neoprávněně použili
finanční prostředky z rozpočtu
spravovaného EU. Navíc použili evropskou dotaci na jiný než
určený účel,“ uvádí Foltýn.
Chovanec mladší tvrdí, že ke
zneužití dotací nedošlo. „Stroje
pořízené za dotace jsou stále ve
výrobním procesu v místě firmy Piero,“ řekl u soudu. Další
hlavní líčení je odročeno na
březen.
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