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Vandalové kaÏd˘ rok udûlají 
v Blansku ‰kody za pÛl milionu

Uzavírka silnice 
u âerné Hory

starosta proto chce za jejich odhalování dávat odmûnu

·kody za zhruba pÛl milionu
korun napáchají kaÏd˘ rok
v Blansku vandalové, ktefií 
sprejují po budovách a niãí ve-
fiejn˘ mobiliáfi a majetek mûsta.
Jeho vedení proti nim chce 
zasahovat ráznûji neÏ dosud,
protoÏe boj proti vandalismu je
jednou z priorit programového
prohlá‰ení radních.

„Vandalské útoky mû oprav-
du uÏ dlouho ‰tvou. Tfieba jen
poniãením odpadkov˘ch ko‰Û
ve mûstû zpÛsobili vandalové
loni ‰kodu pfiesahující 230 tisíc
korun. Vím, Ïe je tûÏké vandaly
dopadnout a usvûdãit, proto na-
vrhnu, abychom uvaÏovali
o odmûnách za dopadení spre-
jerÛ a dal‰ích vandalÛ,” fiíká
starosta Blanska Jifií Crha.

Kromû zniãen˘ch odpadko-
v˘ch ko‰Û niãí vandalové i la-

viãky v parcích a na vefiejn˘ch
místech, rozbíjejí autobusové
zastávky a vytrhávají ãerstvû
zasazené stromy, kefie a kvûti-
ny. ¤ádûní niãitelÛ padlo za 
obûÈ i nûkolik dopravních zna-
ãek. „Dal‰í smutnou kapitolou
jsou sprejefii, ktefií jen za loÀsk˘
rok zpÛsobili na nûkolika budo-
vách vãetnû radnice ‰kody za
zhruba 120 tisíc korun,” vypo-
ãítává vedoucí odboru komu-
nálních sluÏeb Martin Skláfi.

JenÏe právû sprejerství se
podle fieditele blanensk˘ch
stráÏníkÛ Martina Lepky obtíÏ-
nû pachatelÛm prokazuje.
„Sprejera prostû musíte nejlépe
chytit za ruku pfiímo pfii ãinu,”
uvedl Lepka. Jen letos uÏ poli-
cisté v Blansku fie‰ili tfii útoky
sprejerÛ. Loni jich pak bylo 22,
coÏ je o tfii ménû neÏ v roce

2017. „MnoÏí se v‰ak i po‰ko-
zování zaparkovan˘ch aut.
Proto se snaÏíme víc vûnovat
obchÛzkové ãinnosti v riziko-
v˘ch lokalitách, kde se útoky
vandalÛ objevují nejãastûji,” fie-
kl vedoucí územního odboru
Blansko Policie âR Zdenûk
Grénar.

Mûsto chce také investovat do
pofiízení dal‰ích kamer, které by
pfiípadnû pachatele vandalismu
ve mûstû zachytily. „Investice se
urãitû vyplatí, protoÏe je pofiád
lep‰í pofiídit nové moderní 
kamery, které pomÛÏou odhalit
pachatele, neÏ kaÏd˘ rok platit
z rozpoãtu mûsta pfies pÛl milio-
nu korun za nápravu ‰kod zpÛso-
ben˘ch právû vandaly,” dodal
starosta Jifií Crha. 

Text a foto: Ondfiej PoÏár, 
tiskov˘ mluvãí mûsta Blanska

Oddûlení silniãního hospo-
dáfiství stavebního úfiadu bla-
nenské radnice upozorÀuje mo-
toristy na to, Ïe kvÛli stavebním
pracím na opravû mostního ob-
jektu na silnici II/377 u âerné
Hory dojde v bfieznu k tfiímûsíã-
ní úplné uzavírce k úplné ãásti
zmínûné silnice, a to od kfiiÏo-
vatky se silnicí I/43 ve smûru od
Svitav do mûstyse âerná Hora.

Termín uzavírky: od 4. 3.
2019 do 5. 6. 2019

Délka uzavírky je 0,101 km,
délka objíÏìky 0,420 km.
ObjíÏìka bude vedena po silni-
ci I/43 ke kruhovému objezdu,
poté po silnici II/377 k âerné
Hofie ke kfiiÏovatce s místní ko-
munikací U Lihovaru. 

Text: Karel Vyskoãil, oddûlení 
silniãního hospodáfiství stavebního

úfiadu MûÚ Blansko

Posprejovaná budova, v níÏ sídlí knihovna, informaãní kanceláfi, âSOB a dal‰í instituce 


