
NELAHOZEVES | Okresní soud 
v Mělníku rozhodl o vině bývalého 
starosty a současného zastupitele 
Nelahozevsi Jaroslava Otáska (65).

Za prodej pozemků 
bez vědomí zastupitelů 
dostal bývalý starosta 
Nelahozevsi roční 
podmínku. Zatím 
nepravomocně.

 ■ VIKTOR VOTRUBA

Bývalý starosta dostal podmínku
Ten byl zatím nepravomocně od-

souzen k roční podmínce s odkla-
dem na dva roky. V roce 2010 měl 
Otásek prodat obecní pozemky de-
veloperské společnosti Anglický 
resort, s. r. o., a to bez uspořádání 
veřejného zasedání zastupitelstva, 
na kterém by o prodeji zastupitelé 
rozhodli. O odsouzení Otáska jako 
první informoval server nelahoze-
ves.info.

Podle obžaloby nebyly kupní 
smlouvy řádně projednány a odsou-
hlaseny zastupitelstvem. Otáska pro-
to viní ze zneužití pravomoci a po-
škození obce.

„Svým jednáním obec vystavil 
nebezpečí finančních sankcí, které 
jsou ve smlouvě sjednány,“ upřesni-
la mluvčí soudu Gabriela A. Bartová.

Anglický resort v minulém roce 
skutečně začal po obci vymáhat prv-
ní pokutu ve výši půl milionu, po-
zemky totiž koupil s tím, že je obec 
v územním plánování změní z orné 
půdy na stavební. To se ale nestalo, 
neboť současní zastupitelé nepova-
žují smlouvy za platné.

Nová starostka obce Petra Urba-
nová nechala začátkem loňského 
roku uzavřené smlouvy analyzovat 
právní kanceláří. Ta současným za-

stupitelům doporučila, aby smlouvy 
prohlásili za neplatné a souhlasili se  
trestního řízení s bývalým starostou. 
K jeho zahájení dala následně pod-
nět starostka Urbanová.

„Necítím, že bych proti obci udě-
lal nějakou levotu. Všichni zastupi-
telé o tom tenkrát věděli. Kdo říká 
opak, tak lže,“ sdělil týdeníku 5plus2 
Jaroslav Otásek, který se celým pří-
padem cítí poškozen. Za jednáním 
současného vedení obce vidí pou-
hou podjatost.

Starostka Urbanová se k případu 
odmítla jakkoliv vyjadřovat.

 POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

Velká voda významně zasáhla i část Kralup nad Vltavou. Hasiči, pracovníci technických služeb, ale i dobrovolníci se snažili ničivé síle povodně čelit a plnili 
jeden pytel s pískem za druhým. Více čtěte na straně 2. Fotogalerie na: melnik.5plus2.cz. FOTO | 2X MARTIN TLUSTÝ

Povodeň na Mělnicku ohrozila tisíce lidí

Týdeník vychází každý čtvrtek ZDARMA  + TV program na celý týden
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Opékání buřtů u táboráku je 
minulostí, grilovací sezona 
právě začíná. Více naleznete 
v příloze o grilování

Miliardové dluhy: Stále více 
českých měst a obcí balancuje 
na hraně dluhové pasti
strana 27
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Velká voda vyhnala 
také pacienty a seniory

Bývalý starosta dostal roční podmínku
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Krom právního rozboru smluv si 
současná starostka nechala zpracovat 
i audit kontrolním výborem zastupitel-
stva, který zjistil, že na obecním úřa-
dě není k dispozici usnesení ze zase-
dání zastupitelstva, které by smlouvu 
s Anglickým resortem schválilo. Au-
dit rovněž došel k závěru, že zasedá-

ní, kde mělo být rozhodnuto, nebylo 
veřejné, ale jednalo se o pouhou pra-
covní poradu.

„Udělal jsem jen jednu chybu, a to, 
že jsem tenkrát nejenže vedl schůzi, 
ale také dělal zápis a nedopsal jsem 
tam vše. Termíny zasedání ale byly vy-
věšeny. Zasedali jsme každých 14 dní 
a mohl tam přijít kdokoliv,“ obhaju-

je se dnes Otásek, podle kterého celý 
problém vznikl v roce 2008 tím, že 
obec musela doplatit za budování ka-
nalizace, na kterou získala dotaci. „Do-
stali jsme se do takového problému, že 
jsme neměli vůbec na nic, ani na vý-
platy. Začali jsme proto hledat nějaký 
příjem. Sami zastupitelé přišli s tím, 
abychom pozemek prodali,“ říká bý-

Kralupská rafi nérie 
je mimo provoz
K R A L U P Y  N A D  V LTAVO U  | 
Společnost Česká ra nérská musela 
ve středu 29. května odstavit provoz 
kralupské rafinérie. Přikročila 
k tomu v důsledku technických potíží 
na jednotce  uidního katalytického 
krakování. Dobu potřebnou pro 
opětovné uvedení FCC do provozu 
a následné zprovoznění celé ra nérie 
společnost odhaduje na základě 
dostupných informací na přibližně 
10 dní.  (vot) 

Nemocnice rozšiřuje 
jednodenní chirurgii
MĚLNÍK | Oddělení jednodenní 
chirurgie mě lnické nemocnice 
rozšiřuje provoz a nabízí širší 
spektrum operačních výkonů. Nově 
zrekonstruované lůžkové oddělení 
pacienti najdou v prvním patře 
polikliniky. Prováděny zde budou 
například operace křečových žil, 
tříselné nebo pupeční kýly, slepého 
střeva kvůli chronické apendicitidě 
nebo hemeroidů. (vot) 

Mělník má nového 
kronikáře
MĚLNÍK | Jako všechna ostatní 
města a obce má i Mělník povinnost 
vést si vlastní kroniku. Současné 
vedení města nebylo s předešlou 
kronikou spokojeno, práce se proto 
ujal nový kronikář. Kronika bude 
psaná ručně, což jí dodá mnohem 
vyšší váhu a symboliku. Současně 
ale město počítá i s její elektronickou 
formou. Podle Mikeše byly doposud 
v kronice jen dílč í  informace, 
z a b ý v a j í c í  s e  s p í š e  c h o d e m 
městského úřadu, nikoliv celkového 
života města. To by se nyní mělo 
změnit.  (vot) 

KRÁTCE

Rozvodněný soutok Labe s Vltavou v Mělníku 3. června. FOTO | NAĎA TOPALOVÁ

Kvůli povodni na 
Mělnicku opustily své 
domovy tisíce lidí. 
Evakuaci se nevyhnula 
ani nemocnice či 
domov seniorů.

 ■ VIKTOR VOTRUBA

MĚLNICKO | Povodeň zapříčinila 
uzavření řady ulic i celých částí obcí. 
Jen v Kralupech nad Vltavou bylo do 
pondělního odpoledne evakuováno 
více než 3 000 obyvatel. Do pohybu se 
před povodní museli dát i všichni pa-
cienti kralupské nemocnice. Vyklizen 
byl například také domov pro senio-
ry Červený Mlýn ve Všestudech, který 
má ještě v živé paměti ničivou povo-
deň z roku 2002.

„O evakuaci nemocnice rozhodl 
krizový štáb v neděli kolem 19. hodi-
ny. Evakuováno bylo asi 121 pacien-
tů sanitkami do okolních nemocnic. 
Pokud to bylo možné, tak někteří 
z nich šli i do rodinné péče. Nemoc-
nice následně zůstala zcela vyklize-
ná,“ popsal evakuaci primář nemoc-
nice Petr Buček.

Pacienti byli rozvezeni do okol-
ních nemocnic sanitkami. Přízemí 
nemocnice bylo vyklizeno tak, aby 
se minimalizovaly škody na zařízení.

„Vyklízení jsme provedli přede-
vším vlastními silami. Byla tam ale 
i spousta externistů, kteří nejsou za-
městnanci nemocnice a o nichž ani 
nevím, odkud byli,“ uvedl primář 
Buček.

Domov pro seniory (DPS) ve Vše-
studech povodeň katastroficky za-
sáhla již v roce 2002. Tehdy sem 
vtrhla voda jen krátce po komplet-
ní rekonstrukci celé budovy. Domov 
zatopila až do výše jednoho metru 
v prvním patře. Před letošní povod-
ní museli klienti i personál domova 
prchnout opět. Jeho obyvatelé byli 
již v neděli odpoledne preventivně 
evakuováni. V noci na pondělí voda 
zaplavila nádvoří objektu a praktic-
ky celé přízemí.

„Evakuace proběhla zcela poklid-
ně. Klienti se v neděli v domově ješ-
tě naobědvali a pak byli rozváženi do 
jiných zařízení,“ uvedl ředitel domo-
va Petr Kubíček, podle kterého za zá-
chranné práce patří poděkování jak 

zaměstnancům domova a jejich ro-
dinám, tak i řadě dobrovolníků a zá-
chranné službě, která poskytla pět 
sanitních vozů. Na místě pomáha-
li také profesionální hasiči z Kralup 
a dobrovolní hasiči z Vojkovic a Ne-
lahozevsi.
Část z 50 ubytovaných seniorů se 

vrátila ke svým rodinám, jiní byli 
převezeni do domluvených zdravot-
nických či sociálních zařízení. Volné 
kapacity k tomu poskytly jak domo-
vy seniorů, tak kupříkladu i mělnic-
ká nemocnice.

Finanční dary pro DPS ve Vše-
studech mohou lidé posílat na 
č. ú.: 245569748/0300 VS: 1111.

valý starosta. Zda se proti rozsudku 
Otásek odvolá nebylo k datu uzávěr-
ky 5plus2 známo. Po uzavření případu 
se ale chce vzdát mandátu zastupitele. 
„Odvolání mi právník doporučil. Já už 
od toho chci ale mít pokoj. Byl jsem 
zastupitelem skoro 30 let a nikdy by 
mě nenapadlo dělat něco proti obci,“ 
uzavírá bývalý starosta Otásek.
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