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Strážníci zachránili život. 
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení na mladou ženu, 
která stála na konci Znojemského 
mostu. 

Po chvíli vylezla na hrazení u po-
sledního sloupu trolejového vedení 
po pravé straně ve směru na Znojmo 
a skočila z mostu vysokého cca 8 m 
dolů. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka. 

Strážníci nalezli zraněnou ženu le-
žící na kamenném valu krytém tra-
vou ve vzrostlém křoví, byla při vě-
domí. Strážníci poskytli ženě první 
pomoc a přivolali zdravotnickou zá-
chrannou službu.

Dále strážníci řešili podnapilou 
dívku. Na lince tísňového volání při-
jal operační strážník oznámení na 
osobu ležící na rozhraní ulic Stavba-
řů a na Samotě. 

Strážníci, kteří přijeli na místo ur-
čení, nalezli podnapilou dívku ležící 
v travnatém porostu. Po prokázání 
totožnosti zjistili, že se jedná o ne-
zletilou. Strážníci u dívky provedli 
dechovou zkoušku s výsledkem 1,83 
promile. 

Vzhledem k nízkému věku a k znač-
né podnapilosti byla přivolána zdra-
votnická záchranná služba s lékařem, 
který rozhodl o převozu na dětskou 
ambulanci Nemocnice Jihlava.

Šest celostátně hledaných
Při kontrolní činnosti strážníci za-

drželi šest osob, po kterých bylo vy-
hlášeno celostátní pátrání. 

Pomocí kamerového systému 
umístěného ve spodní části Masary-
kova náměstí spatřil operační stráž-
ník u zastávky MHD muže, který byl 
podezřelý z loupežného přepadení 
v ulici Husova. 

Pohyb muže byl nadále monitoro-
ván a zároveň byla na místo vyslá-
na hlídka městské policie. Strážníci 
muže zadrželi. 

Zbývající osoby, po kterých policie 

vyhlásila pátrání, byly zadrženy také 
na Masarykově náměstí a jedna oso-
ba byla zadržena na ulici Kollárova.

 
Prevence kriminality

Čtvrtý měsíc kalendářního roku 
byl na oddělení prevence kriminality 
zaměřen především na výuku v ma-
teřských a základních školách. 

Kromě besed ve školských zaříze-
ních zajišťovali strážníci další vybra-
ný termín sebeobrany pro seniory a 
pomáhali při konání jubilejní pre-
ventivní motoristické akce „Řidič 
Vysočiny“.   

Doprovodný program se konal 
v areálu speciálního hasičského sbo-
ru na ulici Kosovská v Jihlavě a pro 
zúčastněné byly ze strany městské 
policie nachystány testy spojené 
s dopravní problematikou.

Strážníci ve spolupráci s policií 
zajišťovali veřejný pořádek v okolí 
zimního stadionu při závěrečných 
zápasech baráže o extraligu ledního 
hokeje. 

Podobná činnost byla prováděna 
také v okolí fotbalového stadionu na 
Jiráskově ulici při ligových zápasech 
FC vysočina. Okolí zimního stadio-
nu a zejména parkování vozidel bylo 
řešeno při koncertu Michala Davida. 

V rámci zahajování cyklistické se-
zony městská policie zajišťovala bez-
pečnost účastníků zahajovací jízdy 
na cyklistické trase Jihlava Raabs. 
V rámci „dne bez aut“ strážníci zajiš-
ťovali jízdu po jihlavských cyklostez-
kách. 

Statistika
V měsíci dubnu zpracovala Měst-

ská policie Jihlava celkem 4.547 udá-
lostí. Strážníci provedli 149 kontrol 
podávání alkoholu mladistvým oso-
bám a hraní na výherních hracích 
automatech, řešili 390 oznámení ob-
čanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-

Mladá žena páchala sebevraždu, 
nezletilá dívenka se opila do němoty

znamenáno 881 přestupků, z tohoto 
počtu se 160 týkalo dodržování pra-
videl stanovených vyhláškou o vol-
ném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadr-
ženo šest osob, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání, a 

jedna osoba, které byl vysloven zá-
kaz pobytu na území města Jihlavy. 

Současně bylo policii oznámeno 
pět podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpraco-
vala sedm přestupků proti majetku. 
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 Brána Matky Boží 8.30–17.00 

8.30–15.00 měření zanesení plic CO, 
měření tlaku, % tělesného tuku, BMI  
|  Kouření cigaret a jeho následky 
– diskuse s odborníky SZÚ.  |  
Balonek pro děti po zdolání „Brány“!

 Vyhlídková věž kostela 

 sv. Jakuba 10.00–17.00 

Vstup na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba
a na Bránu Matky Boží zdarma! 
Přijďte a podpořte zdravý život bez kouření! 

pořádá Zdravé město Jihlava
informace: Ing. Soňa Krátká, tel.: 567 167 125
e-mail: KOORDINATORMA21@jihlava-city.cz


