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FARMÁŘSKÉ TRHY
ČT  12. 3. 2020
ČT  26. 3. 2020
ČT  9. 4. 2020
od 7:00–14:00 hod.

NÁMĚSTÍ REPUBLIK Y BLANSKO

22. 4. 2020 
v 19:00 hodin

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
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DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
Hrají: 
Leoš Noha, 
Jaroslav Sypal, 
Kateřina Kornová, 
Eva Hráská 
a Petr Vojnar.

2020PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC
30. 4. 2020
od 15:00–01:00 h 
R E K R E AČ N Í O B L A S T PA L AVA

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme kanceláře v hlavní 
budově bývalého ADASTu Blansko.

NOVĚ K PRONAJMUTÍ
celý objekt ve dvoře „Zámečku“ 

100 m2 prodejní plohy
e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kč m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

DR. OPTIK Moravia 
Wanklovo náměstí 1437/4, Blansko

tel.: 777 731 917, email: blansko@droptik.cz

Masarykovo náměstí 158, Letovice
tel.: 736 629 679, email: letovice@droptik.cz

SLUNEČNÍCH

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

JIŽ V PRODEJI

NOVÁ KOLEKCE

BRÝLÍ

www.doctoroptic.cz

2020

Chodci a reflexní prvky

Nalezené lidské kosterní ostatky 
u Habrůvky jsme identifikovali
 V listopadu loňského roku na odlehlém místě v lese  
v katastrální oblasti Habrůvka v místě zvaném Pod Vápe-
nicí, nalezl náhodný muž lidské kosterní ostatky. Na  

základě zkoumání a znaleckého posudku kriminalisté  
potvrdili, že ostatky patřily muži z Blanenska, který byl  

od loňského roku pohřešován. Soudní pitvou nebylo zjištěno násilné 
zavinění smrtí jinou osobou.
 Děkujeme všem, kteří se na výzvu o pomoc přihlásili, poskytli k přípa-
du jakékoliv informace a tím pomohli objasnit určité skutečnosti.

Text: por. Mgr. Lenka Koryáková, Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje 

Ilustrační foto

 Je všeobecně známým faktem, 
že chodci patří mezi ostatními 
účastníky silničního provozu k těm 
vůbec nejzranitelnějším. 
 Střet vozidla s chodcem mívá 
zpravidla vážné následky a nezříd-
ka končí i tragicky. Jedno ze zá-
kladních pravidel bezpečnosti sil-
ničního provozu zní: „vidět a být 
viděn“, avšak právě mnozí chodci si 
toto pravidlo neuvědomují a vstu-
pují v tmavém oblečení do vozovky, 
která není nijak osvětlena. Tito 

chodci se tak mohou vlastním zavi-
něním stát snadnou obětí doprav-
ních nehod, nebo řidiči vozidel, 
kterými došlo ke sražení chodce, 
téměř vždy shodně vypovídají, že 
chodce před srážkou vůbec nevidě-
li, nebo jej zahlédli až ve chvíli, kdy 
už nestihli účinně reagovat. 
 Přitom povinnost chodců mít 
na sobě za snížené viditelnosti při 
pohybu mimo obec po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným 

osvětlením, prvky z retroreflexní-
ho materiálu umístěné tak, 
aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních 
komunikacích, vyplý-
vá přímo ze zákona  
č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních 
komunikacích. Po-
vinnost chodců pou-
žívat reflexní prvky 
dle současné právní 
úpravy platí pouze 
pro pohyb mimo obec, 
avšak celoročně.
 Hlavním cílem zave-
dení povinnosti použí- 
vání reflexních prvků 
přímo do zákona byla 
ochrana chodců, avšak ne-
dodržení této povinnosti mů- 
že být i sankcionováno. Chodec, 
který nepoužije reflexní prvky  
v zákonem stanovených přípa-
dech, může při vyřešení tohoto 
přestupku policistou na místě do-
stat pokutu až do výše 2 000 Kč  

a ve správním řízení se tato částka 
může dostat až na 3 500 Kč včet-
ně nákladů řízení.

Text: MÚ Boskovice, odbor dopravy
Foto: zdroj net


