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MIKULOV V dubnu se v Mikulově
objevilo několik nových cedulí, kte-
ré řidiče přes rozbitou úzkou silni-
ci a železniční přejezd zavedou
na okraj města k novému dálniční-
mu oddělení. To bylo včera slav-
nostně otevřeno, má však jednu zá-
sadní vadu. Chybí mu dálnice.
A ještě několik let chybět bude.

Policisté ale tvrdí, že kvůli bez-
pečnosti dálniční policisty na tahu
na Vídeň potřebují.

„Že zatím chybí dálnice? To je
úplně jedno. Silnice je nebezpeč-
ná a potřebuje čtyřiadvacetihodi-
nový dozor,“ míní ředitel služby
dopravní policie Leoš Tržil.

Nový útvar, jehož revírem ještě
není dálnice, má na starost Anto-
nín Šebesta. Teď velí sedmnácti
policistům a jedné policistce.
I podle něj je tah na Vídeň nebez-
pečný. „Jezdí tam spousta agresiv-
ních řidičů, máme problémy i s al-

koholem. Jen loni na R52 zemřeli
čtyři lidé. A to je hodně,“ zdůraznil
Šebesta.

Za nejnebezpečnější úsek pova-
žuje oblast kolem Mušovských je-
zer. A nejhorší řidiči? „Suverénně
Poláci,“ říká šéf nového oddělení.

Ačkoli tedy mezi Brnem a státní
hranicí zatím leží jen dvacet kilo-
metrů rychlostní silnice a dalších
třicet kilometrů řidiči jedou po sil-
nici první třídy, je tah tak přetíže-
ný, že dálniční oddělení potřebu-
je. „Díky dálničnímu oddělení zvý-
šíme bezpečnost, a to jak preven-
tivními, tak represivními opatření-
mi,“ doufá ředitel jihomoravských
policistů Tomáš Kužel.

Podle experta na dopravu Stani-
slava Humla je mikulovské dálnič-
ní oddělení rarita. „Na dvouprou-
dé silnici je to plýtvání prostředky.
Na čtyřproudé silnici už však smy-
sl má. Tam jde totiž hlavně o čas,“

poznamenal Huml. Vzhledem
k tomu, že se dálnice mezi Brnem
a Prahou plánuje, mohou získat
dálniční policisté náskok.

„Až dálnice bude, nebudou se
muset řešit například personální
problémy nebo hledání místa pro
dálniční oddělení,“ míní expert.

Dálniční policisté však v Mikulo-
vě nastálo nebudou. Až bude dálni-
ce postavená, přesunou se zřejmě
do nové budovy u Pohořelic. A na-
místo devatenácti jich bude bez-
pečnost na silnici hlídat víc. „Ještě
teď bude třeba doplnit a zmoderni-
zovat výbavu,“ upozornil Tržil. Od-

dělení má nyní standardní vybave-
ní pro nehody, dvě motorky, dvě
Octavie a jeden Passat.

Jak dlouho bude dálniční poli-
cie bez dálnice, zatím není jasné.
Podle plánu by měla dálnice stát
v roce 2015. Stavbu ale komplikují
vleklé spory mezi politiky, ekology
a jihomoravskými městy. Hejtman
Michal Hašek je přesto optimistic-
ký. „Už příští rok by vláda měla
schválit první finanční prostředky
na výstavbu dálnice od hranice ob-
chvatem Mikulova na Pernou,“
věří Michal Hašek.

Tereza Režňáková

BRNO (ČTK) Nové vývojové labora-
toře brněnského Ústavu přístrojo-
vé techniky akademie věd by měly
vzniknout do roku 2013. Práci
v něm najde šest desítek odborní-
ků, z toho třetina míst nově vznik-
ne.

Projekt bude stát 433 milionů
korun, přičemž 85 procent pochá-
zí z fondů EU.

„Výzkum najde uplatnění napří-
klad v biologii, při výrobě hologra-
mů či třeba v jaderném výzkumu,“
řekli zástupci projektu, kteří včera
symbolicky poklepali na základní
kámen laboratoří. Ústav přístrojo-
vé techniky se přes 50 let zabývá ze-
jména vytvářením metod, napří-
klad měření či diagnostiky, které

často nacházejí využití i v praxi.
Také nové laboratoře se proto za-
měří zejména na dva výzkumné
programy – diagnostické metody
a pokročilé technologie.

„Výzkum bude zasahovat do ob-
lasti diagnostiky a technologií, kte-
ré využívají metod magnetické re-
zonance, laserové interferometrie
a spektroskopie, elektronové mik-
roskopie a litografie či svařování
elektronovým a laserovým pa-
prskem,“ uvedl ředitel laboratoří
ALISI Pavel Zemánek.

Unikátní metodou brněnského
ústavu je například metoda svařo-
vání „nesvařitelných“ kovů s jinou
teplotou tání, například hliníku
a titanu nebo niklu a stříbra.

Výstava v Břeclavi V břeclavské Galerii 99 lze nyní
navštívit výstavu malíře a grafika Stanislava Havlíka. Pro
obrazy bývalého učitele je charakteristický čtvercový formát.
Jejich obsah je symbolický i konkrétní. Foto: defengerv, rajce.net

Kvůli bezpečnosti mezi Brnem a Mikulovem otevřeli
dálniční oddělení, i když zatím nemají dálnici.

HODONÍN

Žena chtěla přepadnout
benzinku
O loupežné přepadení benzinové
pumpy Eurooil na ulici Velkomo-
ravská se včera kolem šesté ráno
pokusila neznámá žena. Pod po-
hrůžkou násilí tam po zaměstnan-
cích požadovala peníze. „Obsluha
se ubránila a pachatelka posléze
utekla s největší pravděpodobnos-
tí do okolí ulice Lesní,“ sdělil mluv-
čí hodonínské policie Petr Zámeč-
ník. Při pátrání policisté žádají ve-
řejnost o spolupráci. „Hledáme tři-
ceti až pětatřicetiletou ženu, vyso-
kou 155 cm, štíhlé postavy a tma-
vé pleti. Na sobě měla oblečenou
mikinu s kapucí,“ doplnil. (zam)

BRNO

Milan Venclík přišel
o další funkci
Milan Venclík skončil ve funkci
vládního zmocněnce pro dálnici.
Vláda včera schválila snížení
zmocněnců z pěti na dva. Ještě
před týdnem přitom ministr do-
pravy Gustav Slamečka uvažoval,
že Venclíka, který za post dostával
sto tisíc korun měsíčně, nahradí
bývalý brněnský primátor Petr Du-
choň. Rozhodnutí ministerstvo
zdůvodnilo nedostatkem peněz
na plánované projekty, které měli
na starosti zmocněnci, například
na jihomoravskou rychlostní silni-
ci. Pozice zmocněnců vytvořila To-
polánkova vláda roku 2009. (tre)

LUBNICE

Ukradl prase, vypátral
ho policejní pes
Šedesátikilového vepře přímo
z vepřína ukradl devětapadesátile-
tý muž ze Znojemska. Zloděje na-
konec vypátral policejní pes. „Do-
vedl policisty po stopě z vepřína
až k domu podezřelého,“ popsala
znojemská policejní mluvčí Lenka
Drahokoupilová. Podezřelý obyva-
tel domu se podle ní ke všemu
na místě přiznal. „Vepře omráčil,
nacpal do igelitového pytle
a na kolečkách dovezl domů. Zví-
ře potom sám porazil, rozporco-
val a uložil do mrazáku,“ řekla
mluvčí. Vepřínu tak způsobil ško-
du tři tisíce korun. (tre)

VEVERSKÉ KNÍNICE

Vyloupil trezor a ukradl
cigarety za sto tisíc
Do prodejny smíšeného zboží ve
Veverských Knínicích se vloupal
zloděj, který chtěl vykrást trezor.
„Byl dokonale vybavený, vloupal
se do provozovny a pomocí úhlo-
vé brusky se mu podařilo otevřít
trezor,“ popsal mluvčí brněn-
ských policistů Bohumil Malášek.
V trezoru však bylo pouhých šest
tisíc korun, se kterými se ovšem
zloděj nespokojil. „Zloděj musel
být nepochybně zklamaný, a tak
ukradl ještě uskladněné cigarety,“
dodal Malášek. Majiteli obchodu
tak způsobil škodu více než sto ti-
síc korun. (tre)

RAJCE.NET
S pomocí serveru Rajce.net se
i z vás mohou stát fotografové
regionálních vydání MF DNES.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Jak si bezplatně zaregistrovat profil
na Rajčeti zjistíte na adrese
www.navody.rajce.net.

KrátceOtevřeno
Dálniční oddělení
slavnostně
otevřeli ředitel
jihomoravské
policie Tomáš
Kužel, poslanec
Jeroným Tejc
a hejtman Michal
Hašek (zleva).

3 x foto: Radek Miča

Motokros v Miroslavi
U Miroslavi se v sobotu konal
první závod motokrosového
seriálového závodu
Pitbike Moravia Cup 2010.

Foto: Jiří Klim, rajce.net

Rarita Podle
experta
na dopravu je
dálniční
oddělení
na dvouproudé
silnici zbytečná.

Počká pět
let
Podle plánu
by měla nová
dálnice mezi
Brnem
a Mikulovem
stát v roce
2015. Stavbu
komplikují
vleklé spory.

Mikulov otevřel
dálniční oddělení.
Zatím bez dálnice

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net z jihu Moravy

Jihomoravský kraj prodává 
za nejvyšší nabídku kupní ceny 

následující nemovitosti:

- budovu bez čp/če občanská vybavenost na pozemku p.
č. 386,

- pozemek p. č. 386 zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p. č. 385 zastavěná plocha a nádvoří-společný 

dvůr,
- stavby nezapsaných v katastru nemovitostí na pozemku 

p. č. 385,
vše k. ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov, včetně všech 
součástí a příslušenství.

Předmětné nemovitosti se nachází v centru Mikulova, a to mezi 
ulicemi Koněvova, Vídeňská a Purkyňova. Dobrá dostupnost, par-
kování ve dvoře, možnost využití rozsáhlých půdních prostor pro 
vestavbu podkroví.

Bližší informace je možno získat na stránkách 
Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz

nebo dotazem na kontaktní osobu:
Mgr. Barbora Drnovská, tel.: 541 652 496,

e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

Jihomoravský kraj prodává za nejvyšší nabídku 
kupní ceny soubor nemovitostí – areál bývalé 
skládky stavebního materiálu v obci Krhovice:

- budovu bez čp/če garáž na pozemku p.č. 231/3,

- pozemek p. č. 231/1 ostatní plocha, 

- pozemek p. č. 231/2 ostatní plocha, 

- pozemek p. č. 231/3 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství, 

k.ú. a obec Krhovice

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle
541 652 454, JUDr. Dohnálková,

e-mail: dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz nebo je lze 
získat na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz

Jihomoravský kraj prodává za nejvyšší nabídku kupní 
ceny následující nemovitosti na ulici Anenská v Hodoníně:
- budovu č. p. 405 obč. vyb. část obce Hodonín na pozemku p. č. st.

515 a p.č. st.  9327,
- budovu bez čp/če obč. vyb. na pozemku p.č. st. 3669,
- pozemek p.č. st. 515 zastavěná plocha a nádvoří, 
- pozemek p.č. st. 3669 zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p.č. 2883/10 ostatní plocha, 
- pozemek p.č. 2883/12 ostatní plocha,
- pozemek p.č. 8028/1 ostatní plocha,
- pozemek p.č. 8028/2 ostatní plocha,
včetně všech součástí a příslušenství, 
k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín 

Bližší informace poskytne zájemcům na telefonním čísle
541 652 454, JUDr. Dohnálková,

e-mail: dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz nebo je lze 
získat na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz

Jihomoravský kraj prodává za nejvyšší nabídku
kupní ceny soubor nemovitostí

– areál bývalé strojní traktorové stanice 
ve městě Veselí nad Moravou:

- budovu č. p. 1048 obč. vyb. část obce Veselí nad Moravou na 
pozemcích p. č. st. 1467/191, 1467/192, 1467/193, 1467/194, 
1467/195 a 1467/196

- budovy bez čp/če obč. vyb. a zem stavby (cca 14 budov) včet-
ně všech součástí a příslušenství a stavby nezapsané do KN 

k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou

Celý areál je postaven na pozemcích jiných vlastníků.

Bližší informace poskytne zájemcům 
na telefonním čísle 541 652 454, JUDr. Dohnálková,

e-mail: dohnalkova.sylva@kr-jihomoravsky.cz nebo je lze 
získat na stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz

INZERCE

Do tří let v Brně vzniknou
nanotechnologické laboratoře


