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PREVENTIVNÍCH akcí městské policie je v poslední době celá řada. Během let-
ních prázdnin a začátkem školního roku se oddělení prevence městské policie zú-
častnilo několika akcí zaměřených na bezpečnost v dopravě. K nejzajímavějším 
patřil program „Bezpečně na cyklostezce“, kterou městská policie pořádala na 
vytipovaných cyklostezkách. První týden v září pak proběhla poslední akce sou-
visející s uvedenou tematikou. Strážníci pracovali na cyklostezce u Vodního ráje v 
Jihlavě, kde ve večerních hodinách pomáhali cyklistům se správnou výbavou kola 
za snížené viditelnosti. Za správné vyplnění testů vybavili kola světlem a  všechny 
uživatele cyklostezky refl exními prvky. Koncem měsíce prezentovali svoji činnost 
na ulici Tyršova v Jihlavě, kde v rámci „Dne bez aut“ probírali obdobné téma s ve-
řejností, která se programu účastnila.  Foto: archiv MP

Ve dvou případech strážníci řešili 
osoby pod vlivem alkoholu. V prv-
ním případě se jednalo o podnapilé-
ho řidiče. Strážníci při kontrolní čin-
nosti zahlédli ve večerních hodinách 
vozidlo vyjíždějící z areálu ubytovny, 
které dále pokračovalo v protisměru 
jednosměrnou ulicí Plukovníka Švece 
směrem do ulice Fritzova. 

Strážníci se pokusili vozidlo zasta-
vit užitím výstražného světla modré 
barvy. Řidič na výzvu k zastavení ne-
reagoval, pokračoval nebezpečným 
způsobem v jízdě. Najížděl na chod-
ník, kličkoval přes vozovku a násled-
ně zastavil v koloně vozidel stojících a 
čekajících před světelnou křižovatkou 
na ulici Jiráskova. Jeden ze strážníků 
přistoupil k vozidlu, vyzval řidiče, aby 
vypnul motor a předložil potřebné 
doklady. Vzhledem k nebezpečné jíz-
dě byla u řidiče provedena dechová 
zkouška s nejvyšší naměřenou hod-
notou 4,25 promile. 

Ve druhém případě bylo na lince 
tísňového volání přijato oznámení 
na agresivního muže, který v areálu 
Vysočina na ulici Březinova ohro-
žoval kolemjdoucí nožem. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka. Do příjez-
du hlídky bylo místo a chování muže 
monitorováno pomocí kamerové-
ho systému Městské policie Jihlava, 
umístěného v areálu Vysočina. 

Muž byl zjevně pod vlivem návyko-
vých látek, rozřezával si nožem oděv. 
Po příjezdu na místo strážníci muže 
zadrželi a následně byla u muže pro-
vedena dechová zkouška s výsledkem 
2,7 promile. Poté byl převezen na 
Protialkoholní záchytnou stanici. 

Celostátně hledaní
V tomto měsíci strážníci zadrželi pět 

osob, po kterých policie vyhlásila celo-
státní pátrání. 

První osoba byla zadržena v uli-
ci Husova poté, co operační strážník 

městské policie přijal oznámení na dva 
bezdomovce, kteří přebývali ve společ-
ných sklepních prostorech nemovitos-
ti. Jednalo se o muže a dívku. 

Po prokázání totožnosti bylo zjiště-
no, že se jedná o dívku, která utekla z 
Výchovného ústavu v Janštejně. Další 
celostátně hledaná osoba byla zadrže-
na na ulici Palackého. Při obchůzkové 
činnosti zahlédli strážníci celostátně 
hledanou osobu, sedící na lavičce v 
parku na Štefanikově náměstí. Ostatní 
celostátně hledané osoby byly zadrže-
ny na Masarykově nám. a v ulici Za-
hradní.

Zloději mobilu neutekli
Strážníci dopadli zloděje. Operač-

ní strážník přijal na lince tísňového 
volání oznámení na dvě osoby, které 
na ulici Mrštíkova odcizily majitelce 
obchodu „Květinka“ mobilní tele-
fon. 

Na místo byla ihned vyslána hlídka 
městské policie. Pomocí kamerové-
ho systému byly podezřelé osoby dle 
popisu oznamovatelky ustanoveny a 
sledovány, jak utíkají po ulici Matky 
Boží. 

Dále pokračovaly přes Minoritské 
náměstí směrem na Hradební par-
kán horní. Zde byly opět monito-
rovány pomocí umístěného kame-
rového systému na ulici Znojemská 
a následně byly ve spodní části hra-
debního parkánu strážníky zadrženy.

Asistence u sportovních akcí
Městská policie zajišťovala bezpeč-

nost účastníků Jihlavského triatlonu, 
strážníci se podíleli na zajištění uví-
tání olympijského vítěze Lukáše Kr-
pálka v Jihlavě, pořádané na Masary-
kově náměstí. 

Strážníci se také podílejí na zajiště-
ní bezpečnosti při fotbalových zápa-
sech FC Vysočina. 

Opilý řidič nedržel směr, další 
podroušený se páral nožem

Statistika
V srpnu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 3.389 událostí. Stráž-
níci provedli 170 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hraní 
na výherních hracích automatech, ře-
šili 485 oznámení občanů, nebo jejich 
žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 1.120 přestupků, z to-
hoto počtu se 109 přestupků týkalo 
dodržování pravidel stanovených vy-
hláškou o volném pohybu psů a 148 

přestupků se týkalo dodržování záka-
zu konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo 
pět osob, po kterých Policie ČR vyhlá-
sila celostátní pátrání. Současně bylo 
policii oznámeno šest podezření ze 
spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 18 pře-
stupků proti majetku. Na psí útulek, je-
hož provozovatelem je městská policie, 
bylo umístěno 23 odchycených psů. 
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