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(Dokončení ze str. 4 )
Situace kolem JVAKu asi víc zají-

mala média, v pozornosti občanů je 
ale plánovaná výstavba ve Zborné. 
Objevují se protesty, proti výstav-
bě byl i anonymní leták pro měst-
ské zastupitele. Jak to vnímáte?

Jako směs nepochopení smyslu 
územního plánu města, neznalosti  
historie a vývoje dané lokality, osob-
ní animozity a nakonec i závisti a so-
bectví. 

Onen leták ukazuje, že to není spon-
tánní aktivita, ale pečlivě řízený a or-
ganizovaný postup několika jedinců, 
kteří se bojí, že přijdou o výhled na 
komíny Žďasu. V letáku se argumen-
tuje 50 novými rodinnými domy. Kde 
se pisatelé k takovému číslu dostali? 
Jsou přesvědčeni, že Zborná je do-
pravně přetížená. Jak to poznali? Pro-
vedl jsem sám sčítání vozidel v největ-
ší koncentraci dopravy ve všední den 
od 5 hod. ráno do 8 hod. Za tři hodi-
ny odjelo ze Zborné 62 vozidel. 

To jenom příklad demagogie, se 
kterou argumentují. Skutečné mož-
nosti každé lokality může ukázat jen 
odborná studie, ne strašení. 

Hovořil jste také o nepochopení 
historie Zborné a jejím vývoji…

Zborná byla do roku 1989 uzavře-
ná pro jakoukoli výstavbu. Byla to 
chatová rekreační oblast. Restituce 
přinesla nové vlastníky pozemků a ti 
chtěli stavět. Pěkné prostředí přitaho-
valo movité zájemce o výstavbu ro-
dinných domů. Paradoxně ti, co tyto 
protesty iniciují, tak urputně bojovali 
za změnu územního plánu, aby moh-
li rekreační bydlení vyměnit za trvalé. 
Ale jen pro ně samotné. Ostatní zá-
jemci už mají smůlu. V tom spatřuji 
zmiňovanou sobeckost.

Z jiného pohledu je ale přiroze-
ná lidská reakce, chránit si dosaže-
né…

Ano, bohužel musím souhlasit. 

Náměstek Výborný: 
Na všechno selský rozum... 

V lednu strážníci Městské policie 
Jihlava řešili několik podnapilých 
osob. 

V prvním případě strážníci spat-
řili na Masarykově náměstí vozidlo 
jedoucí z ulice Znojemská směrem 
k OD Prior. Řidič vozidla svým 
jednáním porušil dopravní znač-
ku zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel umístěnou ve spodní části 
náměstí. 

Jeden ze strážníků provedl zasta-
vení vozidla, poté požádal řidiče o 
předložení dokladů. Strážník zjistil, 
že se jedná o cizince, z jehož dechu 
byl cítit zápach po alkoholu. Po pro-
vedení dechové zkoušky bylo cizinci 
naměřeno 1,15 promile alkoholu. 

Ve druhém případě přijal operační 
strážník městské policie na lince tís-
ňového volání oznámení na podna-
pilého muže pohybujícího se v pro-

storu perónu hlavního vlakového 
nádraží na ulici Havlíčkova. Na mís-
to byla vyslána hlídka městské poli-
cie, která spatřila silně podnapilého 
muže stojícího na nástupišti. Pro-
vedením dechové zkoušky mu bylo 
naměřeno 4,98 promile alkoholu. 
Vzhledem k silné opilosti muže byla 
přivolána zdravotnická záchranná 
služba s lékařem. 

V posledním případě strážníci ře-
šili opilé chlapce, kteří proběhli přes 
Jakubské náměstí směrem do ulice 
Farní, kde se schovali ve výklenku 
dveří jednoho z domů. Protože se 
jejich chování jevilo jako podezře-
lé a byl z nich cítit alkohol, strážníci 
je požádali o prokázání totožnosti a 
provedli orientační dechovou zkouš-
ku. 

Vzhledem k tomu, že dechová 
zkouška byla pozitivní a dva chlapci 

Nezletilí pili alkohol a opilec řídil
byli nezletilí, byla na místo přivolána 
zdravotnická záchranná služba s lé-
kařem, který rozhodl v jednom pří-
padě o hospitalizaci v nemocnici. 

Kontrola heren
Strážníci prováděli kontrolu heren 

se zaměřením na dodržování zákazu 
vstupu osobám mladším 18 let. Při 
této kontrole zjistili ve dvou provo-
zovnách porušování zákona „O lo-
teriích a jiných hrách“ spočívající 
v provozování nepovolených výher-
ních přístrojů tzv. Kvízomatů. 

Strážníci na místě provedli foto-
dokumentaci a celou věc předali od-
bornému pracovníkovi Magistrátu 
města Jihlavy, který ve spolupráci 
s městskou policií provedl násled-
nou kontrolu s cílem zjištění majite-
le těchto přístrojů. Věc je dále řešena 
v trestně-právní rovině. 

Sedm hledaných     
V měsíci lednu bylo zadrženo sedm 

hledaných osob. Při kontrolní čin-
nosti spatřili strážníci na ulici Březi-
novy sady osobu pohybující se ko-
lem zaparkovaných vozidel. Jednalo 
se o muže, kterého strážníci požádali 
o prokázání totožnosti. Po prokázání 
totožnosti bylo zjištěno, že se jedná 
o osobu, po které bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání.

Další celostátně hledaná osoba byla 
zadržena v dopoledních hodinách 
v parku Jana Masaryka. O několik 
hodin později zadrželi strážníci oso-
bu odpovídající popisu osoby hleda-
né policií na ulici Palackého. Na ulici 

Hradební byly zadrženy dvě hledané 
osoby. 

Pomocí kamerového systému byla 
v prostoru křižovatky ul. Benešova a 
Hradební MKDS zpozorována oso-
ba odpovídající popisu pohřešované 
osoby, po které PČR vyhlásila pátrá-
ní. Poslední celostátně hledaná oso-
ba byla zadržena na parkovišti u SM 
Billa na ulici Tř. Legionářů.

Statistika
V měsíci lednu zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 3.551 událos-
tí. Strážníci provedli 57 kontrol po-
dávání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 450 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti 
veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamená-
no 885 přestupků, z tohoto počtu se 
186 týkalo dodržování pravidel sta-
novených vyhláškou o volném po-
hybu psů. Při kontrolní činnosti bylo 
zadrženo sedm osob, po kterých Po-
licie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 

Současně bylo policii oznámeno 
osm podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracovala 
22 přestupků proti majetku. Ve spo-
lupráci s dopravním podnikem stráž-
níci provedli 137 kontrol černých 
pasažérů. Bylo zjištěno 15 dlouho-
době odstavených vozidel, která 
strážníci vyhodnotili jako vraky. Na 
psí útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 23 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Jaké bylo 20. století
TO BYLO 20. STOLETÍ je název akce, kterou společně připravují SUPŠ He-
lenín, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a ZUŠ Jihlava. V programu večera bude mód-
ní přehlídka, modely budou inspirované dekádami 20. století, které návštěvní-
ky přenesou za hudebního a tanečního doprovodu žáků a učitelů ZUŠ Jihlava 
do dobové atmosféry. Součástí bude také výstava fotografi í. Jako host vystou-
pí SUŠ Ladislava Bielika Levice. Akce se uskuteční 2. března 2016 v divadle 
DIOD v 17. a 19. hodin. Večerem provede moderátor Pavel Bláha.  -tz-

Krátce


