
STRANA     10 Aktuality / Inzerce NJR - ČERVEN  2013

Pachatelé pokračují v trestné 
činnosti na seniorech

Od začátku dubna letošního ro-
ku evidují policisté v Kraji Vysoči-
na 12 případů, kdy se pachatelům 
podařilo okrást seniory. Pachatelé 
se snaží vylákat peníze od starších 
lidí různými způsoby. V poslední 
době je velmi častá legenda o vrá-
cení různých přeplatků za dodávky 
elektřiny, vody nebo plynu. Pacha-
tel většinou nemá drobné peníze na 
vrácení přeplatku. V okamžiku, kdy 
oběť jde pro peníze na rozměnění fi -
nanční hotovosti a zloděj zjistí mís-
to uložení peněz, odvede pozornost 
poškozeného a peníze odcizí.

Způsobů, jak se zloději snaží do-
stat do bytů a rodinných domků a 
něco zde odcizit, je více. Může se 
jednat o různý podomní prodej zbo-
ží nebo služeb, výkup druhotných 
surovin do sběru, předání domně-
lé výhry, uzavření nějaké výhodné 
smlouvy nebo pod záminkou, že se 

Zatím spíše jedinci než stovky dobrovolníků se zapojili do každoroční ak-
ce Čistá Jihlava. Přesto se jim podařilo během několika dubnových dní shro-
máždit celkem 10 tun odpadu, který by bez jejich přičinění dál ležel v kraji-
ně. Odpad se shromažďoval na místech dostupných svozové technice Služeb 
města Jihlavy. Do akce se zapojili také úředníci magistrátu města Jihlavy, kteří 
uklidili v okolí Staré plovárny. -lm-

Deset tun odpadu z přírody

Prevence kriminality Policie ČR
chce pachatel pouze napít vody.

Policisté znovu upozorňují seni-
ory, aby nikoho cizího nepouštěli 
do svého obydlí. Nikomu nedávali 
fi nanční hotovost, nesvěřovali cizím 
lidem své platební karty a nepode-
pisovali jakékoliv smlouvy bez to-
ho, aby si ji před tím v klidu přečetli 
a promysleli. 

Nebezpečí 
na železničních přejezdech
Policisté v Kraji Vysočina řešili v 

poslední době několik přestupků, 
které se týkaly chování chodců a ři-
dičů na železničních přejezdech. 
Přitom právě na železničním pře-
jezdu musí být účastníci provozu na 
pozemních komunikacích obzvláště 
obezřetní a dodržovat pravidla sil-
ničního provozu. 

Pravidla jízdy vozidel přes železnič-
ní přejezd upravuje zákon o provozu 
na pozemních komunikacích. Mezi 
základní ustanovení patří, že řidič si 

musí před železničním přejezdem 
počínat zvlášť opatrně, zejména se 
přesvědčit, zda může železniční pře-
jezd bezpečně přejet a v jízdě pokra-
čovat i za ním, aby nebyl nucen za-
stavit vozidlo na přejezdu.

 Na železničním přejezdu a padesát 
metrů před ním je maximální povo-
lená rychlost 30 km/h, jestliže bliká 
bílé světlo přejezdové signalizace, 
pak může jet řidič rychlostí do 50 
km/h.

Na všech přejezdech platí stejná 

jednoduchá pravidla. Je jedno, zda 
se jedná o přejezd pouze s výstraž-
ným křížem, světelným zabezpečo-
vacím zařízením, nebo dokonce se 
závorami. Vždy se musí řidič nejprve 
přesvědčit, že může přejezd bezpeč-
ně přejet. 
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Po železnici bude už brzy jezdit vlak Jihlava. 
V sobotu 8. června v 10.00 hodin přijede mo-
derní vlaková souprava RegioSpider v barvách 
města na hlavní vlakové nádraží. Na přivítanou 
na nádraží i přímo ve vlaku bude připraven do-
provodný program. V Jihlavě na nástupišti č.2 se 

budou moci děti pobavit při soutěžích, zatančit 
si a získat dárky a sladkosti, zábava bude i přímo 
ve vozech vlaku. Vlak Jihlava spolu s návštěvníky 
přivítá a pokřtí primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

Vlak z Jihlavy odjede v 10:52 do Luk nad Jihla-

vou,  Náměště nad Oslavou a Jaroměřic nad Ro-
kytnou. Jízdné pro děti do 15 let je zdarma, pro 
dospělé symbolická dvacetikoruna.  Případnou 
rezervaci míst ve vlaku doporučujeme (do 5. 
června) na e-mailové adrese JHLsek@kcod.cd.cz

 -rat-

Přijďte s dětmi přivítat jihlavský vlak


