Týden
v české politice (1 8. 7. – 24. 7. 201 6)
Událost týdne:
1 8. července informoval Český rozhlas o tom, že Antimonopolní úřad bude přezkoumávat
prodloužení smlouvy na provoz mýtného s firmou Kapsch. Podnět podalo hnutí Starostové a
nezávislí. Prodloužení schválila vláda během předchozího týdne.
1 8. července informoval Český rozhlas, že na počátku tohoto týdne měli být do Čech
navráceni Iráčané, kteří do Německa odcestovali poté, co odmítli azyl v České republice.
Německé úřady však na konci předchozího týdne vyrozumění o předání stáhly. Nově by se
mělo uskutečnit na konci července, přesný termín však dle dostupných informací dojednán
nebyl.
20. července zveřejnila agentura ČTK stanovisko ředitele odboru památkové péče Jiřího
Skalického k výstavbě 60 metrů vysokého ruského kola na nábřeží Vltavy, jehož stavbu
odsouhlasilo zastupitelstvo Prahy 5. Podle J. Skalického odbor žádost ještě neobdržel,
nicméně pokud jsou informace o stavbě v médiích pravdivé, nebude moci vydat se stavbou
souhlas. Ten je pro stavbu v památkové rezervaci UNESCO nutný.
22. července opustila poslankyně Kristýna Zelenková hnutí ANO. Své rozhodnutí odůvodnila
kauzou Čapí hnízdo, způsobem komunikace v hnutí a politikou ANO v regionech. K. Zelenková
kritizovala přímo předsedu A. Babiše, který dle jejího názoru porušil mravní politický kodex
hnutí. Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek označil její důvody za „ nesmysly a
ukřivděnost.“
22. července uvedla v tiskové zprávě Evropská komise, že byla na Českou republiku podána
žaloba, jelikož neodvezla z Polska 20 tisíc tun nebezpečného odpadu. Česko však zmíněný
materiál nepovažuje za odpad, nýbrž za palivovou směs, která je registrována u Evropské
chemické agentury, a proto jeho odvoz odmítá. Podle ministerstva životního prostředí, je ČR
ochotna bránit své stanovisko u Soudního dvora EU.
23. července proběhlo zasedání zpravodajské skupiny ministerstva vnitra, po které ministr
vnitra Milan Chovanec prohlásil, že je i nadále v platnosti první stupeň ohrožení před
terorismem. Konkrétní ohrožení dle ministra ČR nehrozí. Na místech s vysokou koncentrací
lidí se bude i nadále vyskytovat vyšší počet policejních hlídek.
20. července zrušil Vrchní soud v Praze trest vyhoštění pro Igora Ševcova, ruského studenta
obviněného ze spolupráce při sprejování na zdi věznice v Ruzyni. Místo toho I. Ševcovovi
uložil zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce po následující tři roky.
Student se proti trestu prozatím neodvolal, jeho právní zástupce to ale nevyloučil.
Telegraficky
- Dne 1 9. července oznámila na tiskové konferenci hnutí Úsvit – Národní koalice
předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková, že bude za
hnutí kandidovat v nadcházejících senátních volbách jako nestraník. Pokud by byla
zvolena, vzdá se svého postu v ERÚ.
- Dne 20. července prohlásila ministryně školství Kateřina Valachová, že české vysoké
školy dostanou v září 260 milionů korun, které jim v rozpočtu chybí ve srovnání
s loňským rokem.
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