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V nemocnici platí
zákaz návštěv
Dočasný zákaz návštěv nyní platí
kvůli zvýšenému výskytu chřipky
a dalších viróz, který v rámci Česka
už překročil hranici epidemie,
v části olomoucké fakultní nemocnice. Na konci minulého týdne byl
vyhlášen na oddělení dětské hematoonkologie, ode dneška už platí
pro celou dětskou kliniku. (stk)

Šternbersko

Zloděj řádil
v areálu farmy
Škodu za více než 60 tisíc korun napáchal zloděj, který v pátek či sobotu vyrazil krást na farmu na Šternbersku. U jedné z hal poničil visací
zámek, ale dovnitř se nedostal,
z dalších dvou pak ukradl měděné
vinutí ze svářečky, 150 litrů nafty
ze dvou traktorů, litinové uzávěry
na stavědlo k rybníku a dva traktorové zadní závěsy. Nyní po něm pátrají policisté. Hrozí mu až dva
roky vězení. (stk)

Prostějov

Policisté přistihli
opilé cyklisty
Hned několik opilých cyklistů přistihli o víkendu policisté v ulicích
Prostějova. Prvním byl v sobotu
v noci 26letý muž, který na sebe
upozornil kličkováním a jízdou bez
osvětlení. Při dechové zkoušce mu
přístroj naměřil 0,84 promile. Ve
stejný den pak nadýchal 37letý
muž 1,7 promile, téměř stejný výsledek měla o chvíli později i kontrola 41letého cyklisty. Všem hrozí
pokuty – prvnímu muži 2 až 25 tisíc
korun, ostatním až 50 tisíc. (stk)

Zábřeh

Zábřeh výrazně
rozšířil místní
workoutové hřiště
Zábřežské workoutové hřiště, které vzniklo na sídlišti Výsluní v roce
roku 2015, se město rozhodlo výrazně rozšířit. Nově tak přibylo dalších osm cvičebních prvků. Radnice reagovala na žádosti vycházející
ze stále většího zájmu obyvatel
o podobné sportovní aktivity. Rozšíření hřiště stálo čtvrt milionu korun. Workout je moderní sport zaměřený na cvičení s vlastní vahou,
kombinaci posilovaní s trochou akrobacie a gymnastickými prvky.
(rš)
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Majitel domu zabral obecní
parcelu, vrátit ji odmítá
Před dvěma lety si majitel domu v Domamyslicích v Prostějově svévolně oplotil městský
pozemek za zahradou
a zavřel tím veřejnou
stezku. Ačkoli od té
doby protestuje místní
osadní výbor a nesouhlasí s tím odbory na
radnici ani vedení města, stavební úřad doteď nezasáhl.
Michal Šverdík
redaktor MF DNES
PROSTĚJOV Jeho úspěšná prostějovská firma MB Tool si ve sloganech zakládá mimo jiné na odpovědnosti a důrazu na detail. Sám
podnikatel Jiří Marák už si ale s „detaily“ hlavu zase tolik neláme. Před
dvěma roky si totiž svévolně oplotil
městský pozemek za svou zahradou u přilehlého Čechovického náhonu v prostějovské místní čtvrti
Domamyslice. Nejen, že mu parcela nepatří, ale zaslepil tak i do té
doby hojně používanou veřejnou
stezku kolem vody. Naštval tím
místní lidi i osadní výbor, ale jakékoli jejich snahy o nápravu narážejí
na neprostupnou hradbu. Zásahu
se zatím nedomohli ani na stavebním úřadě.
Hra o čas, zlobí
se osadní výbor
„Hraje se o čas. Prostě jde o to, celý
případ co nejvíce natahovat a prodlužovat, aby to majitel mohl mít
stále oplocené. Rada města Prostějova opětovně posílá dotazy na
osadní výbor, přičemž osadní výbor všechny dotazy zamítl, stejně
jako všechny oslovené odbory na
radnici. Oplocení je v rozporu
nejen s platným územním plánem,
ale i s dobrými mravy. Jde o černou
stavbu, která by měla být odstraněna,“ říká člen osadního výboru
z Domamyslic Jiří Zakopal.
Jiří Marák městský pozemek za
svou zahradou zabral v létě před
dvěma roky. Dnes už zde má vybudované i posezení s grilem. Osadní
výbor na to tehdy obratem upozornil radnici v Prostějově, ale nic se

Neprojdete Načerno postavený plot přehradil někdejší stezku po obecních pozemcích kolem Čechovického náhonu. 2x foto: Stanislav Heloňa, MAFRA
nestalo. Město nejprve tvrdilo, že
oplocený pozemek mu nepatří, ale
později názor změnilo a přislíbilo,
že zjedná nápravu. Jenže výsledkem bylo pouze to, že se plot ještě
o metr rozšířil.
Až po dalších několika měsících
stavební úřad nakonec zahájil řízení o odstranění stavby, ale Marák
mezitím požádal o dodatečné povolení a o pronájem neoprávněně
oploceného pozemku. Osadní výbor, všechny odbory na prostějovské radnici i rada města však byly
proti.
Marák si tedy najal právníka a
jako svého zástupce angažoval bývalého šéfa prostějovského stavebního úřadu. Podal novou žádost
a začal argumentovat například
tím, že se změnilo koryto potoka
nebo že zaměření pozemku neodpovídá skutečnému stavu.
„Stavebník oplocení požádal stavební úřad o prodloužení lhůty pro
doložení podkladů, jelikož bude
jednat s městem Prostějov o dořešení majetkoprávních vztahů. Staveb-

ní úřad proto přiměřeně prodloužil
lhůtu pro doložení podkladů do
15. 5. 2018 vzhledem k tomu, že jednání kolem majetkoprávních vztahů bývají obvykle delší. Řízení o odstranění stavby, respektive o dodatečném povolení stavby oplocení,
je tedy nadále přerušeno,“ popsal
současný stav právník z kanceláře
tajemníka magistrátu Radek Repa.
Podle člena osadního výboru Zakopala jde stavební úřad Marákovi
na ruku, když mu například dává
podle něj nadstandardně dlouhé
lhůty. Naposledy až do poloviny
května.
Marák se o celé věci odmítá bavit.
„S vámi to řešit nebudu, řeším to
přímo s magistrátem,“ řekl stroze.
Je to běžné řízení, odmítá
kritiku šéf úřadu
Stavební úřad na postupu nevidí
žádné pochybení. „Úřad vede
v otázce stavby oplocení běžné řízení o odstranění stavby, a jelikož
byla podána žádost o dodatečné povolení, což zákon umožňuje, tak

vede i toto řízení. Jelikož je řízení
o dodatečném povolení stavby přerušeno, není ještě ve věci rozhodnuto,“ sdělil vedoucí prostějovského
stavebního úřadu Jan Košťál.
Podle opoziční zastupitelky Hany
Naiclerové, která v Domamyslicích
bydlí, je však celá aféra výsměch
místním obyvatelům. „Rok a půl se

nic neděje a město nebylo schopné
zasáhnout,“ zlobí se.
I když je stezka kolem Čechovického náhonu dnes už zaslepená
i z druhé strany, nic to podle Naiclerové nemění na svévolném postupu podnikatele. „Každopádně na
počátku tam majitel vybudoval vybetonovaný plot pevně spojený se
zemí a neměl na to stavební povolení a dělal to na cizím pozemku. Město nedělá nic pro to, aby se to vyjasnilo, i přes pravidelné urgence od
osadního výboru,“ dodala opoziční
zastupitelka.
Člen osadního výboru Zakopal se
už obrátil i na ombudsmanku. „Problém spočívá v tom, že zejména stavební úřad jde vlivnému majiteli na
ruku a nemá zájem zjednat nápravu,“ napsal veřejné ochránkyni
práv. Nyní zvažuje i podnět na krajský úřad. „Budeme se asi obracet
na krajský úřad, ať zakročí proti několikaměsíční nečinnosti prostějovské radnice a neschopnosti odstranit nelegální objekt z pozemku města,“ prohlásil Zakopal.
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Několik základních rad, jak na daňové přiznání
Dana Jakešová
spolupracovnice MF DNES

P

řiznání k dani z příjmů fyzických osob každoročně podávají statisíce Čechů, živnostníků

i zaměstnanců. Ti mohou o roční
zúčtování daně požádat svého zaměstnavatele. Ovšem ne vždy. Pokud máte například příjem z pronájmu nemovitosti, musíte si přiznání
podat sami.
„Než se ale do vyplňování formu-
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Vedení účetnictví a daňové evidence
včetně zpracování mezd
Daňové poradenství
Účetní poradenství
Daňová přiznání

láře pustíte, zjistěte si, jaké daňové
odpočty si můžete uplatnit. V daňovém přiznání za rok 2017 je totiž
v tomto směru hned několik novinek,“ doporučuje Libor Vašek,
předseda Komory certifikovaných
účetních.
Odpočet si můžete uplatnit na
děti. Na první dítě je daňové zvýhodnění 13 404 korun za rok, což je
stejná částka jako v roce 2016. „Na
druhé dítě se ale za rok 2017 zvyšuje na 19 404 korun, na třetí a další
dítě pak na 24 204 korun,“ říká Vašek.
Uplatnit lze i školkovné, na každé
dítě maximálně 11 tisíc korun. „Odpočet na děti i školkovné ale může
uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.
Od druhého z rodičů je třeba přiložit k přiznání potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení,
že si daňové zvýhodnění na dítě za
rok 2017 neuplatňoval,“ upozorňuje Vašek.

Novinky v přiznání k dani Zjistěte si, jaké daňové odpočty můžete uplatnit.
Ilustrační foto: Jiří Benák, MAFRA
Odpočet na penzijní
spoření i hypotéku
Základ daně si dále můžete snížit
také v případě, že si platíte životní
pojištění nebo doplňkové penzijní

spoření (nebo starší produkt s názvem penzijní připojištění). V obou
případech si za rok 2017 můžete snížit základ daně maximálně o 24 tisíc korun.

U penzijních produktů se však
tato možnost vztahuje na vklady
nad 12 tisíc korun za rok. Maximální úspory na daních tak dosáhnete
při měsíční úložce 3 tisíce korun.
Daňová úleva pak bude činit 3 600
korun.
Pokud splácíte hypotéku nebo
úvěr ze stavebního spoření na bydlení, můžete si v rámci jedné domácnosti odečíst z daňového základu až 300 tisíc korun ročně.
Další novinka se týká živnostníků
(OSVČ) využívajících výdajový paušál. V daňovém přiznání za rok
2017 mohou nově uplatnit daňovou
slevu na manžela/manželku s rozhodnými vlastními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun a daňové
zvýhodnění na děti. Tedy pokud použijí nové (nižší) „stropy“ výdajových paušálů.
Možností je tedy hodně. Za zvážení proto stojí využít služeb daňového poradce.

