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Věznice Bělušice | foto: Vězeňská služba ČR

Věznice by mohla ohrozit obyvatele při požáru. Přesun lidí se
odkládá

Stavební firma zateplila bělušickou věznici tak špatně, že by při požáru mohla odpadávat fasáda některých budov.
Proto je situace vážná a ministerstvo spravedlnosti v pátek rozhodovalo, zda se budou ubytovaní stěhovat narychlo
jinam. Verdikt se odkládá ještě o pár týdnů.

Aby se zjistilo, kolik budov z celkem třinácti v areálu je opraveno špatně, bude potřeba
provést ještě další sondy. Dosud se v Česku nestal případ, kdy by se muselo vězení
evakuovat tak narychlo kvůli nevyhovujícím podmínkám. Kompletní analýza stavebních
prací bude hotová na konci prázdnin.

„Stěhování v tom extrémním případě by se týkalo 160 osob. Nepřesunovali bychom
všech pět set vězňů. Logisticky bychom je rozmístili do více zařízení, ale to nemohu
přesně kvůli bezpečnosti rozvádět,“ řekl v pátek mluvčí vězeňské služby Robert
Káčer. České věznice už teď naštěstí nejsou přeplněné, jejich obsazenost se pohybuje
okolo osmdesáti procent.

Za problémy stojí zateplení budov

Problémy vycházejí ze zateplení budov v areálu, s nímž se začalo v roce 2012. Už teď se
ví, že na vězeňské ošetřovně a jídelně stavební firma hořlavou vrstvu z polystyrenu při
zateplování překryla vrstvou nehořlavou, která by při požáru volně odpadala do
prostoru. Vzhledem k tomu, že věznice je uzavřený objekt, se všechny záležitosti týkající
se protipožární ochrany posuzují velmi citlivě.

Na dalších budovách je pak zateplení špatně upevněné. „Část zateplení je nedostatečně
ukotvená a hrozí, že by se mohla zřítit,“ řekl Káčer. Víc nechtěl technické detaily rozvádět.
Problém s ukotvením se má týkat 11 z celkem 13 budov areálu. Jejich konečný počet
bude klíčový pro rozhodnutí, zda vězně dočasně přestěhovat jinam.

Analýzu stavebních prací v Bělušicích má mimochodem na starosti Miloslava Pošvářová,
která dříve proslula jako přísná kontrolorka kvality na Ředitelství silnic a dálnic. Po jejím
odchodu z Ministerstva dopravy si ji najalo Ministerstvo spravedlnosti.

Podezření z korupce

MF DNES zjistila, že zateplení věznice prováděla firma Vapes Ce z Horní Suché na
Ostravsku. Náklady na zateplení přišly na 23 milionů korun, 15 milionů z toho pokryla
dotace z Evropské unie. Redakce se snažila zástupce firmy kontaktovat, ale telefon nikdo
nebral.
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Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Autoři: Jakub Pokorný, Jan Horák
Témata: Most, Ústecký kraj, Evropská unie, Generální inspekce bezpečnostních
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Kam dál?

Učitel Vyšší odborné a
Střední školy zdravotnické v
Ústí nad Labem, který je
pastorem Apoštolské církve,
čelí nařčení z...

Nejčtenější

Zakázku vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „V souvislosti se
zateplením věznice Bělušice mohu potvrdit, že v této věci provádíme šetření,“ sdělila
mluvčí GIBS Radka Sandorová.

GIBS se celou rekonstrukcí zabývá i kvůli podezření z korupce. Nejspíš chyboval i
stavební úřad, který na modernizaci věznice dohlížel.  Podle informací redakce je za
problémy spoluzodpovědný i dnes už  bývalý zaměstnanec věznice, který prováděl
stavební dozor a zfušované úpravy „přehlédl“.

Věznici Bělušice hrozí kvůli
zfušovanému zateplení z peněz EU
stěhování
Věznici Bělušice na Mostecku hrozí
stěhování kvůli údajně špatně provedenému
zateplení budovy. U její části podle...
celý článek

Muslimka nařkla učitele
z antiislamismu, úřad jí
povolil novou maturitu

Vila nad městem má vše,
včetně pstruhového jezírka
a atomového krytu

Ekologický povrch drahé
cyklostezky vydržel pár
dnů, obce žádají asfalt

Po mejdanu budí hlídka
problémové lidi v šest ráno.
Raději se stěhují

S prvním padlým z
Afghánistánu se loučily
stovky lidí, kostel nestačil

Sežeňte si motor, vzkázali
Němci lodi z PET lahví.
Posádka osedlá kola

Most „odepsal“ milionové
dluhy nájemníků z
Chanova, nemá jim co vzít

„Italský inženýr z
Nigérie“ ze seznamky
vylákal od ženy 205
tisíc

Nikdo neví, zda by také
nepodlehl, říká žena
zneužitá guru Járou

Kašlu na vás, košťata,
řval agresor na
policisty. Předtím zbil
dva muže
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Muslimka nařkla učitele z
antiislamismu, úřad jí povolil
novou maturitu

Ruiny cukrovaru u Loun mění
filmaři na válkou zničený Kolín
nad Rýnem

Sežeňte si motor, vzkázali Němci
lodi z PET lahví. Posádka osedlá
kola

Policista si šel zaplavat, v lomu
našel vrak s kradenými
značkami

Jdu s dětmi na koupaliště,
svěřila se žena známému.
Vykradl jí byt

Parker Hannifin stěhuje do
Chomutova linky ze Západu,
přijme další lidi

U jezera Milada si chatu
nepostavíte. Pozemky nejsou na
prodej

Mladík šel stavět hráz, našel při
tom v potoce pravěký sekeromlat

Zloděj, který chtěl ukrást
nastartované auto, dostal dva
roky

Lidé by měli hlídat okurky ve
večerkách, mohou být dovezené
ze Saska

Krajská zdravotní zrušila
losovačku na úklid vypsanou
bývalým vedením

Johnson Controls rozšíří výrobu
u Žatce, přijme přes pět set lidí

Právě čtete
VÝLETY ZDARMA: V Ústeckém
kraji lze vidět zázraky přírody i
památky

Nadšenci se snaží obnovit trať u
Zubrnic, zloději jim ji rozkrádají

Biologická léčba rakoviny může
v Ústí skončit, nemocnice se
brání

Nejvíc dětí, Romů a ateistů žije v
Ústeckém kraji, ukázalo sčítání

Vyražte vlakem do Saska i
dalších německých zemí, vyplatí
se to

Člověk v tísni se stěhuje z
Matiční do jiné problémové
ústecké čtvrti

Žíznivá osada existuje už
padesát let, trampové slaví

Starý Most padl kvůli uhlí.
Expozice v knihovně ukáže, jak
vypadal

Stará myslivecká v Ústí po 164
letech končí, stěhuje se do
Prostějova

V Ústí se otevírá hotel postavený
z dotací, stojí za ním lidé z
ČSSD

Výstava amatérského fotografa
zachycuje bourání a zánik
starého Mostu

Vlak srazil na přejezdu v Jimlíně
auto, jeho řidič je těžce zraněný

Mohlo by vás zajímat Témata
Řidič kamionu | lázně | Plat |
výběrové řízení | Pracovní poměr |
ČSSZ | Zákoník práce | Tramvaj |
NATO | Pivo | Hluk | Zemědělství |
Generální inspekce

bezpečnostních sborů | hřbitov |
Příjem | Strana zelených | Obchvat

| bitka | Dělnická strana sociální

spravedlnosti | Václav Havel | JIP -

jednotka intenzivní péče | chudoba

| Pracovní doba | Notebook |
Vietnamci | Slevy | Daniel

Křetínský

iDNES.cz Dara Rolins Sberbank Daňové přiznání

Lidovky.cz Kateřina Pancová Colours of Ostrava

FINmarket.cz Sloučení půjček Konsolidace Citibank
jobDNES.cz Nabídka práce: asistent auditora

Modissimo.cz Pánské značkové peněženky

MOBIL.CZ Přenos čísla od Vodafone Jak dobít kredit

Reality Stavební pozemky Ústecký kraj

Automodul.cz Nové vozy Audi Nové vozy Citroën

Dovolená plavba na lodi Dovolená Turecko
Akčníceny.cz Baumax Tchibo

AAAPOPTÁVKA.CZ Poptat stavební práce

Metro.cz TOPkontakt.cz
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