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Kauza Bečvářova statku nekončí

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal dovolání v kauze
Bečvářova statku. Směřuje v neprospěch bývalé ředitelky
pražského pozemkového úřadu Evy Benešové a jejího tehdejšího
podřízeného Jana Horáka. Podle obžaloby zneužili pravomoc
v souvislosti s vyřizováním restitučních nároků.
o dalšího kola tak jde případ, který
soudy projednávají už dva roky. Oč
jde? V červenci 2019 podalo Vrchní
státní zastupitelství k Městskému soudu
v Praze obžalobu na tři bývalé úředníky Státního pozemkového úřadu pro trestné činy
zneužití pravomoci úřední osoby a veřejného
činitele a maření úkolu veřejného činitele
z nedbalosti. Činů se měli Eva Benešová, Petr
Chmelík a Jan Horák dopustit v souvislosti
s vydáním sedmi restitučních rozhodnutí ve
prospěch Emilie Bednářové a dalších restituentů. Jde o referenta, jeho nadřízenou
a dalšího nadřízeného, který několik rozhodnutí podepsal, aniž zkontroloval jejich správ-
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nost. Obvinění údajně do některých rozhodnutí lživě uvedli, že Emilie Bednářová byla
neteří zůstavitele Jana Maria Bečváře. Bednářová na základě těchto rozhodnutí obdržela lukrativní pozemky, přitom ale měla
nárok pouze na dědictví po jeho bratru Josefu Bečvářovi, který ji uvedl v závěti.

Nejvyšší státní zástupce
se zlobí
Podněty Igora Stříže směřují proti rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který Benešovou uznal vinnou jen z přečinu maření
úkolu úřední osoby z nedbalosti a Horáka obžaloby zprostil. Podle Stříže ale bylo jednání

obviněných úmyslné. Evě Benešové, která
vinu popírá s tím, že nastoupila na pozemkový úřad až poté, kdy úřady a soudy o restituci rozhodly kladně, a otázku oprávněnosti
restituce tak považovala za vyřešenou,
vrchní soud v červnu udělil tříletý trest podmíněně odložený na tři roky. Změnil tak verdikt prvoinstančního soud, který ji odsoudil
k šesti letům vězení a peněžitému trestu
čtyři a půl milionu korun. Podle vrchního
soudu Benešová podepsala rozhodnutí o restitucích pozemků, aniž si ověřila veškeré informace, způsobila tak obrovskou škodu
a obohatila lidi, kteří neměli na pozemky nárok. Odvolací senát však neviděl žádný důkaz o tom, že to udělala úmyslně.
Případ Horáka, kterému prvoinstanční
soud udělil za zneužití pravomoci úřední
osoby sedmiletý trest, odvolací senát projednal už v květnu a osvobodil jej s tím, že nejednal úmyslně, navíc pouze vypracovával
koncepty pro restituce. Jeho dalšímu nadřípokračování na straně 2
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Kauza Bečvářova statku nekončí
dokončení ze strany 1
zenému Petru Chmelíkovi ponechal odvolací
soud za maření úkonu veřejného činitele
z nedbalosti roční podmíněný trest. Vrchní
soud zrušil také nepravomocné rozhodnutí
o zabrání pozemků neoprávněně vydaných
restituentům.

Podivné dědictví
Takzvaný Bečvářův statek byl majetkem
Tomáše Bečváře, největšího hospodáře ve
Strašnicích, jemuž patřila polovina zdejších
polností a další pozemky na území dnešního
Žižkova, Malešic i Vršovic. Po roce 1948 byl
veškerý majetek rodiny Bečvářů vyvlastněn,
na pozemcích statku bylo vystavěno například sídliště Solidarita. V těsné blízkosti
statku stála i rodinná vila, kde byly před rokem 1989 jesle, později sídlo záchranky. Od
devadesátých let vila i okolní zahrada chátraly. Radnice Prahy 10 se pokoušela prostor,
který byl ve vlastnictví státu, získat, to se
ale nepodařilo a vila byla nakonec roku 2007
zbourána. Na pozemku dnes stojí obytné
domy.
V devadesátých letech se o majetek Bečvářovy rodiny přihlásila pětice dědiců: Emilie

Bednářová, Ivan a Zdeněk Činčerovi, Jana
Řezbová a Markéta Šindelářová. Kromě jiného uplatňovali nárok na pozemky na Hagiboru, kde se ale stavěl hotel a budova Svobodné Evropy. Pozemkový úřad ministerstva
zemědělství před výstavbou zřejmě nedostatečně prostudoval dokumenty a nezjistil, že
je na pozemky uplatněn restituční nárok.
Tento případ se stal předmětem mimořádné
změny restitučních zásad v květnu 2011, totiž že restituent, který se patnáct let marně
domáhal svého nároku, má právo dostat od
státu pozemky, které si sám zvolí. Byl to historicky první případ, kdy Pozemkový fond
ČR vyhověl původním majitelům a vydal jim
– po sedmnácti letech od žádosti - náhradní
pozemky, které si sami vybrali.

Spory, soudy, zmatky
O majetek vypukl restituční spor, protože
podle policie tato pětice nemohla získat
pozemky po jednom ze tří bezdětných sourozenců Bečvářových, a k názoru policie se
připojila také organizace Transparency International, která případ rovnou označila za
podvod, i tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Stát však s uchazeči o dědictví prohrál

více než deset soudních sporů a nakonec byly
dědicům vydány pozemky o rozloze přes 130
hektarů v odhadované ceně přes tři miliardy
korun. Restituenty zastupovala společnost
Bečvářová, v níž se angažoval i kontroverzní
politik Tomáš Hrdlička.
V roce 2014 žádali dědicové vydání pozemku na Žižkově, kde postavila bytový komplex
ﬁrma Metrostav. Právníci developera přitom
zjistili, že jedna z restituentek, Emilie Bednářová, není příbuznou původního majitele,
a jejich zjištění potvrdilo také ministerstvo
zemědělství. Bednářové přitom patřila polovina všech restitučních nároků Bečvářovy
rodiny. Státní pozemkový úřad proto v roce
2018 zrušil rozhodnutí o jejím restitučním
nároku na pozemky. Do prověřování se zapojila i Národní centrála proti organizovanému zločinu, ale důkazy pro obvinění z podvodu nezískala.
Některé pozemky byly mezitím prodány
neprůhledným kyperským ﬁrmám, jiné byly
kvůli vyšetřování v roce 2016 zablokovány
– mezi zablokované patří i pozemek u Uhříněvsi, který stát potřebuje na vybudování
části Pražského okruhu Běchovicemi a dálMarcela Nejedlá
nicí D1.
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Humoristická výstava
Pavla Kantorka

Zpravodajství z Prahy 10

Malešičák fest i Den s přírodou
v Malešickém parku
alešičák open air fest je rodinný festival, který je pořádán koncem letních prázdnin jako rozlučka s létem,
a který nabízí mnoho hudebních žánrů. Pátý
ročník rodinného hudebního festivalu se
uskuteční 27. srpna od třinácti hodin. Návštěvníci se opět mohou těšit především na
amatérské kapely nabízející pestrý výběr hu-
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Malešickém parku probíhá do
30. září již šestý ročník výstavy
humoru Pavla Kantorka. Pořádá
ho centrum InGarden za ﬁnanční podpory Prahy 10. Expozici tvoří výstavní
soubor čtyřiceti vtipů – 20 s oblíbenými
zvířátky a 20 s tématikou historie. Samozřejmostí je panel s životopisem
autora samotného a také životopisný panel určený pro dětské návštěvníky výstavy. Pavel Kantorek byl nejen kreslíř,
ale zejména vědec. Svůj život zasvětil
teoretické fyzice a výzkumu času, kterému se věnoval na Rayendsově univerred
zitě v Kanadě.

V

debních žánrů, bohatý doprovodný program
pro děti i dospělé a pestrou nabídku občerstvení. Vstup na akci je zdarma. 17. ročník
tradiční akce pro celou rodinu Den s přírodou
alias Den Země nabídne 4. září od třinácti
hodin zajímavý program plný soutěží a her
pro děti a mládež. I na tuto akci je vstup
red
zdarma.

Zahrada ve městě
nabídne bohatý program
iž podesáté se prostor trhu Slunečnice
v Jabloňové ulici před Rodinným centrem K2 promění v Zahradu ve městě.
Tradiční komunitní akce se uskuteční v sobotu 11. září od 9 hodin a nabídne bohatý program určený především pro rodiny s dětmi.
V průběhu dopoledne vystoupí Divadlo Víti
Marčíka s loutkovou pohádkou Šípková Růženka. Stánek Toulcova dvora nabídne keramiku, zeleninu, vázané květiny a spoustu
dobrot. Těšit se můžete také na pískování

J

INZERCE V10-0801

mandal a se společností Kokoza si budete
moct vyrobit užitečný domácí vermikompostér. V rámci swapového obchůdku si vyměníte garderobu, kterou již nenosíte, nepotřebné věci do domácnosti nebo třeba
nevhodné dárky. V Šikulově dílně si děti s kladívky a hřebíky vyrobí fantazijní zvířata i dopravní prostředky.Můžete si také prohlédnout Zahradní Město z výšky, ze střechy
domu Arnika, je to rozhodně úchvatný pored
hled!
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Odkládání bioodpadu

Sběr rostlinných olejů

ioodpad je organická (v
půdě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty
živin, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy.Bioodpad z údržby zahrad rodinných domů lze dvakrát ročně,
v jarním a podzimním období,
odkládat na určených místech do
přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Mezi bioodpad patří listí, tráva,
plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina,

ádoby na sběr použitých
kuchyňských olejů a tuků
z domácností tento odpad
jsou rozmístěny rovnoměrně po
celém území městské části.
Do sběrných patří přepálený
rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET
lahvích. Nádoby nejsou určeny
na směsný (komunální) odpad,
živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej či na odpad z podni-

katastr
ulice
datum čas
Záběhlice Šafránová x Chrpová
10. 9. 15.00–18.00
Michle
Nad Vršovskou horou
11. 9. 9.00–12.00
Strašnice Molitorovská x Bylanská
11. 9. 13.00–16.00
Malešice Janderova x Chládkova
2. 9. 9.00–12.00
Michle
Na Křivce x Osnická
12. 9. 13.00–16.00
Strašnice Nad Vodovodem x Slunečná
17. 9. 15.00–18.00
Záběhlice Ostružinová x Jahodová
18. 9. 9.00–12.00
Strašnice Dvouletky x Solidarity
18. 9. 13.00–16.00
Michle
Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I. 19. 9. 9.00–12.00
Strašnice Královická x Hájecká
19. 9. 13.00–16.00
Záběhlice nám. Mezi Zahrádkami x Podléšková 24. 9. 15.00–18.00
Vinohrady Na Šafránce x Estonská
25. 9. 9.00–12.00
Strašnice U Trati x Na Spádu
25. 9. 13.00–16.00
Malešice Rektorská x Bakalářská
26. 9. 9.00–12.00
Strašnice V Úžlabině x Vykáňská
26. 9. 13.00–16.00
K odkládání bioodpadů slouží také Sběrné dvory hlavního města
Prahy. V dostupnosti občanům Prahy 10 je například sběrný dvůr
v ulici Teplárenská v Malešicích, dále v ulici Perucká na Vinohradech,
v ulici Malešická v katastru Žižkova nebo sběrný dvůr v ulici Zakrytá
v katastru Záběhlic. Upřednostnit je možné stabilní sběrné místo
bioodpadu, která se nachází v ulici Dřevčická (cca 100 metrů od ulice Černokostelecká). Předání bioodpadu ve sběrných dvorech či sběrZdroj MČ Praha 10
ně bioodpadu je pro občany města bezplatné.
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Vršovice
■ Vršovická x Užocká
■ Petrohradská x Pod Stupni
Vinohrady
■ Ruská x Vlašimská
Malešice
■ Rektorská x Bakalářská
Michle
■ Popovická x V Dolině

Foto Archiv
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zbytky rostlin, piliny, větve,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé
oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.

katelské činnosti. Svoz nádob
probíhá jednou za dva týdny.
Záběhlice
■ Mattioliho x Kamelova
■ Ostružinová x Jahodová
Strašnice
■ Mokřanská x Běžná
■ Pod Strání x Dubečská
■ Saratovská x Věšínova
Zdroj MČ Praha 10

Přerušení dodávky vody
v části Praha 10 – Strašnice
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 8. září od 8:00 do 15.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 10 – Strašnice.
● Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Průběžná
č.p./č.o. 2397/76, 1543/78, 3123/80, 3210/80b a 1545/82.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou.
● Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka
Zdroj PVK
PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.
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Velkoobjemové
kontejnery

místo přistavení
datum čas přistavení
■ U Trati x Na Spádu
24. 8. 15.00–19.00
■ U Roháčových kasáren x Novorossijská
25. 8. 14.00–18.00
■ Na Vinobraní x Oty Pavla
26. 8. 15.00–19.00
27. 8. 15.00–19.00
■ V Rybníčkách (proti Šibřinské)
■ Janderova x Chládkova
28. 8.
8.00–12.00
■ Dobročovická x Slapská
28. 8. 10.00–14.00
■ Chorvatská x Dykova
31. 8. 15.00–19.00
■ Topolová x Jahodová
1. 9. 14.00–18.00
■ Práčská 101 (parkoviště pod Jasmínovou) 2. 9. 15.00–19.00
■ Ruská x Tolstého
3. 9. 15.00–19.00
■ V Korytech x Jesenická
4. 9.
8.00–12.00
4. 9. 10.00–14.00
■ Šafránová x Chrpová (okraj parku)

■ Kodaňská x Norská
7. 9. 15.00–19.00
■ Vrátkovská x Tuklatská
8. 9. 14.00–18.00
■ Přetlucká x Prusická
9. 9. 15.00–19.00
■ Rybalkova x Charkovská
10. 9. 15.00–19.00
11. 9.
8.00–12.00
■ Pod Strání (vedle č. o. 33)
■ Hostýnská (u školy)
11. 9. 10.00–14.00
14. 9. 15.00–19.00
■ Michelangelova (v proluce)
■ Mokřanská x Běžná (u tříděného odpadu) 15. 9. 14.00–18.00
■ Dukelská x Volyňská
16. 9. 15.00–19.00
■ Tulipánová x Želivecká
17. 9. 15.00–19.00
■ Jesenická x Nad Trnkovem
18. 9.
8.00–12.00
■ Na Pahorku x Pod Sychrovem II.
18. 9. 10.00–14.00
■ Platanová x Kapraďová
21. 9. 15.00–19.00
22. 9. 14.00–18.00
■ Nad Elektrárnou (u ČD)
■ Krymská x Moskevská (ostrůvek)
23. 9. 15.00–19.00
■ Brigádníků x U Kombinátu
24. 9. 15.00–19.00
■ Nučická x Dubečská
25. 9.
8.00–12.00
25. 9. 10.00–14.00
■ Nosická (pod prodejnou Billa)
■ Nad Vodovodem x Slunečná
28. 9. 15.00–19.00
Objemný odpad lze zdarma odložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy, například.
■ ulice Teplárenská, Malešice (cca 300 metrů od ulice Průmyslová)
■ ulice Perucká, Vinohrady (cca 200 metrů od Vršovické)
■ ulice Zakrytá, Záběhlice (ve slepé části ulice)
■ ulice Malešická 74, Žižkov (mezi Na Vackově a Na Mokřině).
Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu
odpadu. Cena této nadstandardní služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavZdroj MČ Praha 10
ního města Prahy.
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ontejnery jsou na každém
stanovišti
přistaveny
pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle data. Do kontejnerů lze vkládat odpady, pro které je služba určena.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
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Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
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Do přihlášky napište kód
„BASSET21“ a budete mít nárok
na zvýhodněný badmintonový set.

