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nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 hodin 30 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12 ho-

din 27 minut
9. Cena za nocleh: 
4000,- Kč (stejná pro cizince)
pokud nezaplatí na místě převezme takzvané 

„Uznání dluhu“ a má 14 denní lhůtu na zaplacení.
Platby přímo na místě v hotovosti - 140 osob  - 

237.200,-Kč
510 osob zaplatilo - 0 ,-Kč
10 osob zaplatilo - 400,-Kč (4.000,-Kč)
29 osob zaplatilo - 500,-Kč (14.500,-Kč)
2 osoby zaplatili - 600,-Kč (1.200,-Kč)
1 osoba zaplatila - 700,-Kč (700,-Kč)
4 osoby zaplatily - 800,-Kč  3.200,-Kč)
35 osob zaplatilo - 1.000,-Kč (35.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 1.100,-Kč (1.100,-Kč)
2 osoby zaplatily - 1.200,-Kč (2.400,-Kč)
11 osob zaplatilo - 1.500,-Kč (16.500,-Kč)
1 osoba zaplatila - 1.800,-Kč (1.800,-Kč)
10 osob zaplatilo - 2.000,-Kč (20.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 2.500,-Kč (2.500,-Kč)
1 osoba zaplatila - 3.000,-Kč (3.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 3.800,-Kč (3.800,-Kč)
30 osob zaplatilo - 4.000,-Kč (120.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 7.500,-Kč (7.500,-Kč)
 10. Kapacita protialkoholní záchytné stani-

ce: 8 místností
z toho : 2 místnosti - 1x pevné lůžko
6 místnosti - v každé 2-3 mobilní lůžka
11. Počet zaměstnanců PZS:  
5 lidí - odbornost Střední zdravotnická škola
5 pracovníků ve stálém pracovním poměru                                            

12. Lékaři: 
12 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař - 2 atestace 
(1 – psychiatrie, 2 – alkoholismus, toxikologie)
13. Minulost a současnost:
SMJ provozují protialkoholní záchytnou stani-

ci od konce roku 1999. SMJ končila k 31. 3. 2009 
smlouva o provozování PZS pro Kraj Vysočina, 
který vyhlásil nové výběrové řízení. SMJ se do 
něj opět přihlásily a vyhrály, takže nyní provozují 
„staronově“ PZS v Jihlavě pro Kraj Vysočina a to 
od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2013. Změnil se také nově 
systém vymáhání pohledávek, který po zřizovateli 
Kraji Vysočina převzal provozovatel SMJ. „Když 
nám zachycené osoby nezaplatí přímo na místě a 
poté ani takzvané „Uznání dluhů“, vymáháme to 
od nich právní cestou,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

14. Přehled některých důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava 

veřejné pohoršení - 128 
ohrožení vlastního života a zdraví - 238
ohrožení života a zdraví jiných osob -16  
řidič pod vlivem alkoholu - 21
násilí vůči jiným osobám fyzické i slovní napa-

dení - 47
násilí vůči rodinným příslušníkům fyzické i slov-

ní napadení - 47
trestná činnost - 24 
ohrožení BESIP - 15
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 8
rušení nočního klidu - 9
agrese při ošetření - 12 
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 1

agrese fyzická nebo slovní  proti Policii ČR - 3 
agrese fyzická nebo slovní proti Městské policii - 2
přestupkové jednání - 53
ničení majetku - 26
15. Statistika:
rok 2006 - celkem 923 osob                 
854 - mužů a 69 - žen
rok 2007 - celkem 1083 osob
976 - mužů a 107 - žen 
rok 2008 - celkem 1086 osob
957 - mužů a 128 - žen 
1 - osoba během záchytu zemřela (muž)
rok 2009 - celkem 1078 osob
957 - mužů a 121 - žen  -lm-

Statistika záchytky za I. pololetí 2010

BLÍŽÍ SE DOBA, kdy jihlavská průmyslová zóna 
bude propojena s Heroltickou ulicí. 
 Foto: Lubomír Maštera


