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Strážníci nalezli v bytě mrtvého 
muže. Operační strážník městské 
policie přijal oznámení od souseda 
muže, který několik dní nevycházel 
ze svého bytu na ulici Jana Masa-
ryka. Na místo byla vyslána hlídka, 
která provedeným šetřením a z po-
dání vysvětlení oznamovatele zjisti-
la, že muž žije v bytě sám a přibliž-
ně dva až tři týdny nebyl viděn. 

Obhlídkou okolí bytu z dvorního 
traktu spatřili strážníci přes zavřené 
okno nehybně ležící tělo. K prove-
dení dalších opatření byla o zjiště-
ných skutečnostech informována 
policie. 

 
Supermarketový zlodějíček
Dále tento měsíc strážníci zadrže-

li zloděje. Na lince tísňového volání 
bylo přijato oznámení na podezření 
z drobné krádeže v prodejně Billa 
na ulici Havlíčkova. Strážníci, kteří 
byli vysláni na místo určení, zadr-
želi v prodejně muže podezřelého 
z krádeže. 

Strážníci při ověřování totožnosti 

zjistili, že se jedná o muže, který se 
tohoto jednání dopouští opakovaně 
a je tak podezřelý z porušení trest-
ního zákoníku. 

Chtěli po sobě zanechat 
autovrak

Městská policie také řešila ozná-
mení na maďarské občany sedící 
v zaparkovaném voze na dětském 
hřišti v ulici U Rybníčku. Strážní-
ci, kteří přijeli na místo určení, zde 
nalezli devět osob. Po prokázání to-
tožnosti zjistili, že se jedná o osoby 
cestující za svými příbuznými do 
Německa. 

Jelikož došlo k poruše vozidla, 
které se stalo nepojízdné, cizin-
ci z vozidla odstranili registrační 
značky, vozidlo odstavili na zele-
nou plochu a za příbuznými chtěli 
pokračovat vlakem. O celé záleži-
tosti byla informována cizinecká 
policie. Strážníci následně na místě 
prováděli opakované kontroly až 
do doby, kdy cizinci svoje vozidlo 
opravili a odjeli. 

Prevence kriminality
V červenci uspořádalo oddělení pre-

vence kriminality odpolední program 
pro děti z příměstského tábora a do-
pravně-bezpečnostní akci „Bezpečně 
na cyklostezce“. 

Tábor zpestřoval Sbor dobrovol-
ných hasičů Bedřichov - Jihlava, který 
si pro děti připravil soutěž v hašení a 
Policie ČR, která dětem ukázala slu-
žební vozidla a odborný výcvik psa. 

Koncem měsíce proběhla druhá 
naplánovaná akce na cyklostezkách. 
Vzhledem k příznivému počasí bylo 
obslouženo strážníky a odbornými 
fi rmami na cca 100 uživatelů cyk-
lostezky – cyklistů, chodců a inline-
bruslařů. Veřejnosti byly poskytová-
ny rady z oblasti dopravy, povinné 
výbavy kola, první pomoci, seřízení a 
servisu kola. Navíc si mohli účastníci 
nechat od zaměstnanců pojišťovny 
změřit krevní tlak.

Statistika
V červenci zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.287 událostí. 
Strážníci provedli 197 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 629 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 1.048 přestupků, z to-
hoto počtu se 104 přestupků týkalo 
dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 
191 přestupků se týkalo dodržová-
ní zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích. 

Policii bylo oznámeno sedm pode-
zření ze spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 14 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjiště-
no devět dlouhodobě odstavených 
vozidel, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky. 

Na psí útulek, jehož provozovate-
lem je městská policie, bylo umístě-
no 27 odchycených psů. 

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Autovrak chtěli pohodit v Jihlavě

Začátkem srpna se uskutečnil vy-
hlídkový let pro vítěze sportovní 
soutěže „Silák roku 2016“, kterou již 
sedmnáctým rokem pořádalo oddě-
lení prevence kriminality Městské 
policie Jihlava. 

Jak vypadají známá místa si mohli 
prohlédnout žáci Jorika Kejnovská 
a Aleš Kalivoda se zkušeným pilo-
tem fi rmy AirService Jihlava, která 
darovala absolutním vítězům dva-
cetiminutový let nad Jihlavou a je-
jím okolím. 

Žáci 9. tříd měli zájem prohléd-
nout si z výšky 300 metrů konkrét-
ní místa, a to městskou památkovou 
rezervaci a svá bydliště. 

Na letišti na ně pak čekali jejich 
blízcí, kteří je k nevšednímu zážitku 
doprovázeli.  -tz-

VÍTĚZI soutěže Silák roku (zleva) Jorika Kejnovská a Aleš Kalivoda si mohli 
prohlédnout Jihlavu z výšky. Foto: archiv MMJ

„Siláci“ viděli Jihlavu z letadla Zapálení kontejnerů
Službám města Jihlavy (SMJ) o ví-

kendu na konci srpna neznámý vandal 
zapálil kontejnery na komunální a tří-
děný odpad. Jednalo se o lokality Na 
Kopci a Březinky. 

„Poškození jsou tak rozsáhlá, že všech-
ny kontejnery musíme vyměnit,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek. Celková 
škoda se pohybuje kolem 57 000 Kč 
bez DPH. Celý případ je v šetření Po-
licie ČR. 

„Naši pracovníci musí likvidovat ná-
sledky řádění žháře. Jednak vyměníme 
zničené kontejnery a také uklidíme místa 
na stání kde jsou zbytky ohořelých nádob 
s vysypaným odpadem,“ upřesnil Málek. 
Ročně SMJ vzniknou škody na kontej-
nerech, které zničí výtržníci zhruba za 
30.000 Kč. 

Celkem bylo zničeno nádob:
5x papír, 2x bioodpad, 2x čiré sklo, 

1x barevné sklo, 1x komunál  -tz-


