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V měsíci září zpracovala Městská 
policie Jihlava celkem 3.821 událostí. 
Strážníci provedli 139 kontrol podává-
ní alkoholu mladistvým osobám a hra-
ní na výherních hracích automatech, 
řešili 488 oznámení občanů nebo je-
jich žádostí o pomoc. Proti veřejnému 
pořádku nebo vyhláškám a nařízením 
města bylo zaznamenáno 901 přestup-
ků, z tohoto počtu se 75 týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláškou 
o volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti byly zadrže-
ny tři osoby, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátrání. Současně 
byla policii oznámena tři podezření 
ze spáchání trestné činnosti. Městská 
policie zpracovala 17 přestupků proti 
majetku. Bylo zjištěno šest dlouhodo-
bě odstavených vozidel, která strážní-
ci vyhodnotili jako vraky. Dále bylo 
zjištěno sedm nezajištěných vozidel. 
O této skutečnosti byli majitelé vozi-
del strážníky informování. Na psí útu-
lek, jehož provozovatelem je městská 
policie, bylo umístěno 15 odchyce-
ných psů. 

Strážníci poskytli ve dvou případech 
první pomoc. V prvním případě byla 
poskytnuta první pomoc muži, který 
na ulici Benešova upadl do epileptic-
kého záchvatu. Muže si převzala při-
volaná zdravotnická záchranná služ-
ba. V druhém případě přijal operační 
strážník městské policie oznámení 
na ležící osobu u vchodu do zahrád-
kářské kolonie nedaleko SM Tesco. 
Na místo byla vyslána hlídka, která 
spatřila ležícího bezvládného muže. 
Strážníci okamžitě zahájili poskytová-
ní první pomoci, přivolali zdravotnic-
kou záchrannou službu. Lékař násled-
ně uvedl, že muž prodělával akutní 
hypoglykemický záchvat. 

Městská policie Jihlava také řeši-
la oznámení od sousedky mladého 
muže pohybujícího se dezorientovaně 
před vchodovými dveřmi panelového 
domu na ulici Královský Vršek. Po pří-
jezdu na určené místo strážníci spatřili 
muže odpovídajícího popisu. Strážníci 
s mužem navázali kontakt.  Vzhledem 
ke špatnému psychickému stavu byla 
přivolána zdravotnická záchranná služ-
ba, která si muže převzala do péče a 

poté jej převezla na urgentní příjem do 
nemocnice. 

V tomto měsíci strážníci řešili dva 
řidiče motorových vozidel, kteří řídili 
vozidlo bez řidičského průkazu. První 
muž byl strážníky zadržen v ulici Pa-
lackého, kdy si strážníci při provádění 
preventivní kontroly povšimli vozidla 
řízeného mladým mužem, jak projíž-
dí kolem objektu bývalé Snahy jedno-
směrnou ulicí v protisměru. Strážníci 
vozidlo zastavili, vyzvali muže k proká-
zání totožnosti a k předložení platného 
řidičského průkazu. 

Jelikož nebyl schopen předložit řidič-
ský průkaz, bylo ověřeno, zda je jeho 
držitelem, přičemž se ukázalo, že řidič-
ské oprávnění nikdy nevlastnil. Druhý 
muž byl zadržen ve spodní části Masa-
rykovo náměstí, kde se svým vozidlem 
parkoval na přechodu pro chodce. 
Muž byl vyzván k prokázání totožnos-
ti a k předložení platného řidičského 
oprávnění. Protože nebyl schopen 
předložit řidičský průkaz, bylo ověře-
no, zda je jeho držitelem, přičemž se 
ukázalo, že mu byl průkaz v minulosti 
odebrán. 

Při pochůzkové činnosti na Masa-
rykově náměstí si strážníci povšim-
li řidiče uvnitř vozidla, který na sebe 
upozornil svým zvláštním chováním. 
Strážníci muže vyzvali, aby z vozidla 
vystoupil. Poté strážníci u muže pro-
vedli dechovou zkoušku na alkohol. 
Při této zkoušce bylo muži naměřeno 
2,3 promile alkoholu v krvi. 

Další podobný případ byl řešen na 
ulici Evžena Rošického, kde byla v 
nočních hodinách nalezena žena spící 
v nastartovaném vozidle na místě řidi-
če a stojícím na přechodu pro chodce 
uprostřed komunikace. Žena se při-
znala k požití alkoholického nápoje 
před jízdou.  

Městská policie se podílela na zajiš-
tění bezpečnosti při Jihlavském půl-
maratonu. Dále v rámci Evropského 
týdne mobility zajišťovala bezpečnost 
účastníků a trasu průjezdu cyklojíz-
dy. Začátkem tohoto měsíce proběhla 
noční akce zaměřená na pohyb chod-
ců a cyklistů za snížené viditelnosti.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

MP zachraňovala životy
Vlivem zanesení výměníku a hořáku 

plynového kotle dochází ke špatnému 
spalování, při němž vzniká životu ne-
bezpečný oxid uhelnatý. Tento plyn 
je bez zápachu a silně jedovatý. I malá 
koncentrace oxidu uhelnatého zablo-
kuje schopnost krve vázat a přenášet 
kyslík, vzniká tak bolest hlavy, nevol-
nost a často i smrt. Zbytečně.

V České republice zemře na otra-
vu oxidem uhelnatým od plynových 
spotřebičů, tedy běžného kotle na 
plyn nebo průtokového ohřívače vody 
(karmy), až 300 osob ročně. Pouze na-
řízením vlády stanovená povinná kon-
trola spalinové cesty – komínu, není 
schopna zajistit bezpečnost provozu 

spotřebiče. 
V převážné většině je otrava oxidem 

uhelnatým způsobena tím, že spotře-
bič není čištěný. Jedinou smysluplnou 
prevencí otravy oxidem uhelnatým 
od uvedených plynových spotřebičů 
je pravidelný servis podle návodu vý-
robce servisním technikem s důrazem 
na vyčištění kotle a ověření průchod-
nosti spalinové cesty (dostatečný tah 
komínu). 

Dalším důvodem čištění je nemalá 
úspora plynu. Zanesený výměník kot-
le má malou účinnost a náklady na vy-
tápění a ohřev teplé vody rapidně ros-
tou. Rovněž u nevyčištěného kotle se 
zvyšuje náchylnost k poruchám.  -tz-

Možná ohrožuje i vás. 
Pozor na tichého zabijáka

Pro jihlavské seniory je k dispozici 
spolek Nebojte se policie, který oce-
nila Nadace Charty 77 v rámci akti-
vit SenSen (Senzační Senioři). Spo-
lek úzce spolupracuje s Městskou 
policií a Policií ČR.

Senioři v Jihlavě tak mohou získat 
bezplatnou psychologickou a orga-
nizační pomoc při řešení tíživých ži-
votních situací. Mohou se obrátit na 
spolek Nebojte se policie, který star-
ším lidem například poradí s podá-
ním trestního oznámení. Projektem 
Senzační Senioři se snaží Nadace 
ocenit organizace, které se snaží pro 
seniory opravdu něco dělat. -lm-

Jihlavští senioři 
v péči odborníků

Jihlavská radnice připravuje pro jih-
lavské podnikatele bezplatný seminář 
s názvem Povinnosti původců od-
padů a jejich kontrola. Seminář pro-
běhne 23. listopadu 2015 v 15 hodin 
v zasedací místnosti zastupitelstva 
města Jihlavy v budově historické 
radnice na Masarykově náměstí.

Podnikatelé budou mít možnost 
se dozvědět vše o zákonných povin-
nostech a možnostech, jak nakládat 

s odpady vznikajícími v rámci jejich 
činnosti. 

Součástí semináře bude představe-
ní plánovaného zapojení podnika-
telů do zavedeného systému města 
pro nakládání s odpady, což by v bu-
doucnu řadě jihlavských podnikate-
lů usnadnilo nakládání s živnosten-
skými odpady. Seminář připravuje 
město Jihlava ve spolupráci se spo-
lečností Služby města Jihlavy. -tz-

Radnice připravuje seminář

S textilem i na 
sběrný dvůr

V Jihlavě se už v minulosti roz-
rostla síť kontejnerů na textil, nově 
můžete textil vozit do sběrných 
dvorů. 

Jihlava má tři sběrné dvory, v 
Havlíčkově ulici v sídle společnosti 
Služby města Jihlavy, v Rantířovské 
ulici a v Brntnické ulici poblíž Do-
pravního podniku města Jihlavy. 
Otevřeno mají každý pracovní den 
a o sobotách. 

Odpady zde můžete odkládat 
bezplatně. Přesnější informace k 
otázkám nakládání s odpady najde-
te na www.odpadyjihlavy.cz. -tz-


