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Za měsíc prosinec zpracova-
la Městská policie Jihlava celkem 
3.058 událostí. Strážníci provedli 
91 kontrol podávání alkoholu mla-
distvým osobám a hraní na výher-
ních hracích automatech, řešili 405 
oznámení občanů nebo jejich žá-
dostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 741 přestupků, z tohoto 
počtu se 70 týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrže-
no deset osob, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátrání. Současně 
bylo policii oznámeno sedm podezře-
ní ze spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 21 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjištěno 
sedm dlouhodobě odstavených vo-
zidel, která strážníci vyhodnotili jako 
vraky. Na psí útulek, jehož provozova-
telem je městská policie, bylo umístě-
no 21 odchycených psů. 

Strážníci zadrželi dívky pocházejí-
cí z Brna. Operační strážník městské 
policie přijal na lince tísňového volání 
anonymní oznámení na dvě dívky po-
hybující se v tričku s krátkým rukávem 
nedaleko městského nádraží. Na místo 
byla vyslána hlídka, která spatřila dív-
ky odpovídající popisu ukryté v křo-
ví v parku Legionářů. Při ověřování 
totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o 
hledané osoby. 

Tento měsíc zjistili strážníci ve 
dvou případech porušení zákona „O 
loteriích a jiných hrách“ spočívající 
v provozování nepovolených výher-
ních přístrojů. 

V prvním případě prováděli strážní-
ci kontrolu v herně na ulici Březinova. 

Kontrola byla zaměřena na splnění 
podmínek věku u přítomných osob. 
Při této kontrole byly v provozovně 
zjištěny dva tzv. kvízové výherní auto-
maty, které byly v provozu. 

V druhém případě strážníci kontro-
lovali hernu v ulici Palackého. Strážníci 
tato zjištění na místě zadokumentovali, 
zjistili svědky a věc předali odbornému 
pracovníkovi magistrátu města. 

Ve spolupráci byla provedena násled-
ná kontrola a byl zjištěn provozova-
tel těchto přístrojů. Věc je dále řešena 
v trestně-právní rovině a provozovate-
lům těchto zařízení hrozí sankce.  

Městská policie řešila na lince tísňo-
vého volání oznámení od psychicky 
rozrušené ženy. Žena se pohádala se 
svým přítelem a ten ji následně vyho-
dil z bytu. 

Dále strážníci zjistili, že žena již v mi-
nulosti vyhrožovala ve dvou případech 
sebevraždou. Po opětovných několika 
telefonátech žena neustále ukončovala 
hovor a nesnažila se spolupracovat. 

Operačnímu strážníkovi se nakonec 
podařilo kontakt udržet a dohodnout, 
aby žena setrvala před vstupem do 
ZOO na ulici Brněnská.  Na místo byla 
vyslána hlídka, která podchlazenou a 
psychicky labilní ženu předala přivola-
né zdravotnické záchranné službě.

Strážníci zabezpečovali na Masary-
kově náměstí veřejný pořádek na ak-
cích v adventním období a prováděli 
zvýšený dohled při slavnostním rozsví-
cení vánočního stromu. 

Městská policie se podílela na zajiště-
ní bezpečnosti v okolí zimního stadio-
nu při zápasu jihlavské Dukly se Slávií 
Praha a Horáckou Slávií Třebíč. V po-
slední den roku městská policie spolu-
pracovala s pořadateli silvestrovského 
běhu.  -tz- 

Ženu z bytu vyhodil přítel

Jak zachovat města dostupná, pro-
sperující a přitom přívětivá pro ži-
vot – s touto otázkou si lámou hla-
vu dopravní odborníci už řadu let. 
Nová značka „město  s dobrou adre-
sou“, která byla pokřtěna na veletr-
hu Regiontour, spojuje téma kvalit-
ního veřejného prostoru s dopravní 
dostupností – mobilitou. 

Ve městech sílí tlak na současná 
dopravní řešení, na stávající infra-
strukturu i veřejný prostor. K tomu 
je třeba připočítat problémy s do-
pravní přetížeností, hlukem a zne-
čištěním. „Problémy spojené s dopra-
vou ve městech pociťuje 79 % Čechů,“ 
říká Jaroslav Vymazal, předseda do-
pravní komise Svazu měst a obcí.

„Pro Svaz měst a obcí je město s dob-
rou adresou každá radnice, která je 
naším členem,“ říká s nadsázkou 

předseda Svazu měst a obcí ČR a sta-
rosta Kyjova František Lukl a dodá-
vá: „Dopravu je třeba řešit komplexně 
v každém městě či obci, a to včetně do-
pravy v klidu, oddychových zón i míst 
pro aktivní trávení volného času.“

Cílem značky je především po-
moci vytvořit sdružení lidí, kteří 
společně chtějí měnit své město 
v oblasti dopravy a mobility. Město 
s dobrou adresou může vzniknout 
tam, kde se podaří navázat komu-
nikaci mezi zástupci města a místní 
komunitou, reprezentovanou ne-
vládními organizacemi či zástupci 
uživatelů.

Prvním konkrétním výstupem 
bude vyhlášení soutěže s názvem 
„Tady žiju“, jejíž výsledky budou 
zveřejněny na přelomu dubna a 
května 2016. -tz-

Jihlava se připojila 
k městům s dobrou adresou

PAMĚTNÍ DESKA ODPŮRCI FAŠISMU. V Jihlavě byla odhalena pamětní des-
ka Antona Urbara, jihlavského Němce, zastupitele města, který byl pro svoje an-
tifašistické postoje od roku 1939 vězněn a v roce 1944 zemřel v koncentračním 
táboře Buchenwald. Desku na domě ve Smetanově ulici 11, kde Anton Urbar žil, 
odhalil primátor města Rudolf Chloupek a iniciátor Pavel Šlechtický.

Anton Urbar patřil k jihlavské německé menšině, která se v třicátých a čtyřicá-
tých letech nepřiklonila k nacismu. V roce 1938 se stal zastupitelem města, ale už 
v září 1939 byl zatčen při rozsáhlé akci zaměřené na utlumení představitelů hnu-
tí národního odporu a antifašistů. 

Vdova Anna Urbarová nebyla po válce odsunuta, obdržela výměr o zachování 
čsl. státního občanství. V Jihlavě strávila zbytek života. Manželé Urbarovi neměli 
děti, není známo, zda v Jihlavě žijí vzdálení příbuzní. Foto: archiv MMJ

Památka bývalému zastupiteli


