
NÁKAZA V OBCÍCH PES - INDEX RIZIKA POČTY OČKOVANÝCH
KAPACITA LŮŽEK A
HOSPITALIZOVANÍ ODBĚROVÁ MÍSTA

Podle Hospodářských novin a Aktuálně.cz policie prověřuje vysoce postavené brněnské
politiky ODS kvůli podezření na kupčení s městským majetkem a braním úplatků.

Policisté z Národní centrály organizovaného zločinu byli na radnici od odpoledních
hodin do 21:00. "Setkání s policií a předání materiálů bylo předem dohodnuto, nejedná
se tedy o neplánovaný zásah. Jsme vázaní mlčenlivostí, proto nemůžeme komentovat,
čeho se předávané materiály týkají, policii poskytujeme maximální součinnost," uvedla
Dobešová.

Policisté v souvislosti s možným kupčením bytů a braním úplatků byli na radnici už loni
v srpnu. HN a Aktuálně.cz tehdy informovaly o tom, že zásah měl souvislost s bývalým
ministrem spravedlnosti a nynějším poslancem Pavlem Blažkem nebo současnou
primátorkou Brna Markétou Vaňkovou a jejím náměstkem Robertem Kerndlem
(všichni ODS).

Policie zasahovala na radnici Brno-střed
Včera 22:57 – Brno • Aktualizováno Včera 23:24 – ČTK

Na radnici městské části Brno-střed zasahovala ve středu až do večerních hodin policie. Zásah byl plánovaný, zástupci
radnice předali policii různé materiály, které si předem vyžádala. ČTK to řekla mluvčí radnice Kateřina Dobešová
a dodala, že více případ komentovat nemůže.
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Blažek: Kupčení s byty? Odmítám, to jsem ani nemohl zařídit
Domácí

Podle médií podnítilo vyšetřování politiků výpověď někdejšího starosty Rojetína Pavla
Hubálka, jehož policie stíhá za kupčení s městským majetkem. Hubálek uvedl, že byl
součástí systému, který tvořili právě politici ODS. Blažek, Vaňková a Kerndl už dříve
ČTK řekli, že nařčení odmítají, ničeho se nedopustili a celou věc vnímají tak, že se
Hubálek snaží obhajovat všemi možnými způsoby.

Policisté byli v posledních letech na radnici Brno-střed potřetí. Po razii předloni v
březnu skončil ve vazbě tehdejší radní a bývalý místostarosta Jiří Švachula (zvolen za
ANO), který byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, jež ovlivnila desítky
zakázek. Kauzu od loňského září projednává soud. Kromě Švachuly jsou obvinění další
lidé a firmy, podle obžaloby dosáhla výše úplatků až 47 milionů korun.
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Teyli Podprsenka Marte
vyztužená…
Nejoblíbenější
999 Kč

MAT Podprsenka
Triangle bra Angelia…
Nejoblíbenější
899 Kč

LAUMA ling
Podprsenka 
749 Kč
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Zemřela královna Nürburgringu Sabine
Schmitzová
AutoMoto

Nejslavnější a dost pravděpodobně taky nejtěžší závodní okruh na
světě, německý Nürburgring, přišel o svou královnu Sabine
Schmitzovou, která po několikaletém...

Novotný končí v ODS. Zachovali se ke mně uboze,
tvrdí
Domácí

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný skončí po volbách
v ODS. Oznámil to na svém facebookovém účtu. Tvrdí, že se k němu
strana zachovala uboze.

Spolupráce Oldřicha Kaisera a Dáši Vokaté: Jak
máma undergroundu udělala z komerčáka rockera
Kultura

Kompletní box Perly sviním (Carpe diem, 56 stran, 599 Kč),
obsahující knihu, CD i DVD, prezentuje tvorbu zpívající kytaristky
Dáši Vokaté a herce i hudebníka...

PlnáPeněženka.cz rozdá v březnu dárky za 250
tisíc
Reklama
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