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

http://usti.idnes.cz/stehovani-belusic-se-zatim-odklada-rozhodnou...

Středa 30. července 2014. Bořivoj

iDNES.cz

Zprávy

Ústecký kraj

Kraje

Sport

Kultura

Ekonomika

Bydlení

Technet

Ona

Revue

Auto

Přihlásit

Další

Zprávy Sport Tipy na výlet Jízdní řády MHD Práce Reality

Věznice by mohla ohrozit obyvatele při požáru. Přesun lidí se
odkládá
11. července 2014 20:24

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.

Věznice Bělušice | foto: Vězeňská služba ČR

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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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“.
Autoři: Jakub Pokorný, Jan Horák
Témata: Most, Ústecký kraj, Evropská unie, Generální inspekce bezpečnostních
sborů, Korupce, Ostravsko, Vězeňská služba, Věznice
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