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Strážníci městské policie zadrželi 
v říjnu dva agresivní muže. Na lin-
ce tísňového volání přijal operační 
strážník městské policie oznámení 
od hosta restauračního zařízení v 
areálu Vysočina na ulici Březinova, 
že zde dochází k napadení obsluhy 
přítomnými hosty. Volající muž ne-
byl schopen upřesnit, ve kterém za-
řízení k napadení dochází.  Na místo 
byly ihned vyslány dvě hlídky měst-
ské policie. První muž byl strážníky 
zadržen před Fine Clubem poté, co 
byl pomocí kamerového systému 
spatřen, jak ohrožuje kolemjdou-
cí rozbitou lahví. O několik minut 
později zadrželi strážníci muže, kte-
rý napadl a způsobil řezná poranění 
členu ostrahy. Zraněnému členu os-
trahy strážníci poskytli první pomoc 
a přivolali zdravotnickou záchran-
nou službu.

Vandalové zadrženi
Ve dvou případech strážníci dopad-

li výtržníky. V prvním případě spat-
řil operační strážník městské policie 
prostřednictvím kamerového systé-
mu muže vykonávajícího potřebu na 

sloup veřejného osvětlení ve spod-
ní části Masarykova náměstí. Poté 
mladík poškodil vytrhnutím dvířka 
rozvaděče upevněného na sloupu. 
Na místo byla vyslána hlídka, která 
muže zadržela. Ve druhém případě 
strážníci zadrželi dva mladíky v uli-
ci Srázná. Mladíci se vraceli z oslavy 
v centru města a cestou poškodili 
vozidlo zaparkované na ulici Palac-
kého. Při tomto jednání byli spatře-
ní občanem, který na ně upozornil 
prostřednictvím linky 156, následně 
byli mladíci nalezeni pomocí kame-
rového systému v ulici Bezručova a 
strážníky zadrženi.

Městská policie řešila oznámení 
na zmateného muže, požadujícího 
vydání věcí od majitele obchodu 
s dětským zbožím v ulici Benešo-
va, které si zde údajně uložil. Po 
chvilce muž z obchodu odešel.  Na 
místo byla vyslána hlídka, která 
spatřila muže opírajícího se o zeď 
obchodu. Po prokázání totožnos-
ti a krátkém rozhovoru s mužem 
strážníci zjistili, že je jeho chování 
zmatené, odpovědi nesrozumitel-
né. Na místo byla přivolána zdra-

votnická záchranná služba, která si 
muže převzala do péče. 

Prevence kriminality
Kromě preventivních přednášek 

na školách se strážníci z oddělení 
prevence kriminality podíleli v říjnu 
na Veletrhu Zdraví, který již několi-
kátým rokem pořádá ZŠ O. Březiny 
pro svoje žáky. Tentokrát preventis-
té diskutovali se staršími žáky o do-
pravní problematice, protože zadané 
téma znělo „S větrem v zádech“.

 Dále pak v desátém měsíci začala 
série hodin sebeobrany pro seniory. 
Vzhledem k úspěšnosti předcházejí-
cích kurzů se strážníci věnovali dvě-
ma skupinám osob, a to začáteční-
kům a pokročilým. Tento měsíc se 
strážníci podíleli na zajištění veřej-
ného pořádku v okolí fotbalového 
stadionu při zápasech FC Vysočina a 
HC Dukla Jihlava v okolí Horáckého 
zimního stadionu. 

Statistika
V říjnu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 3.278 událostí. Stráž-

níci provedli 157 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hra-
ní na výherních hracích automatech, 
řešili 420 oznámení občanů, nebo 
jejich žádostí o pomoc. Proti veřej-
nému pořádku nebo vyhláškám a 
nařízením města bylo zaznamenáno 
834 přestupků, z tohoto počtu se 90 
přestupků týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů a 86 přestupků se týkalo 
dodržování zákazu konzumace al-
koholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem stráž-
níci provedli 111 kontrol černých 
pasažérů. Při kontrolní činnosti byla 
zadržena jedna osoba, po které Po-
licie ČR vyhlásila celostátní pátrá-
ní. Současně bylo policii oznámeno 
pět podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracovala 
15 přestupků proti majetku. Do psí-
ho útulku, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 35 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

V areálu Vysočina hosté napadli personál

Bývalý DDM může i dál poslou-
žit pro volný čas. Jihlava hodlá vyu-
žít budovu někdejšího Domu dětí a 
mládeže v Brněnské ulici jako spol-
kový dům. Radnice už se svojí nabíd-
kou oslovila bezmála šedesát spolků 
ze sociální, kulturní a sportovní ob-
lasti a hledá další zájemce.

„Rádi bychom poskytli zázemí co 
nejširšímu spektru spolkových a ne-
ziskových organizací a podpořili tak 
jejich aktivity. Kdo hledá pro svůj spo-
lek, klub nebo sdružení prostory, může 
se na nás obrátit,“ vyzývá Iveta Ne-
chvátalová z odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy. Zájemci ji mohou 
kontaktovat na telefonním čísle 
565 592 333, mailu iveta.nechvata-
lova@jihlava-city.cz, nebo osobně 

Jihlava nabízí prostor spolkům

BUDOUCÍ  spolkový dům bude v budově bývalého DDM.  Foto: archiv MMJ
na magistrátu, na pracovišti v Hlu-
boké ulici. 

Na prohlídku prostor v Brněnské 

ulici dosud přišli zástupci asi dvace-
ti organizací, osm z nich má zájem, 
polovina z nich požaduje také např. 

poskytnutí podmínek pro parkování, 
instalaci zvukového zařízení, bezba-
riérovost, prostor pro konání sněmů 
až 140 účastníku atp. Dosud největší 
zájem projevily spolky o využití tělo-
cvičny a místnosti pro asi 30 osob.

Po základní rekonstrukci domu a 
vybavení nezbytným zařízením by 
měl spolkový dům být místem spo-
lečného setkávání a vzájemné pomo-
ci. „Naší hlavní ideou je v domě nabí-
zet vzdělávání, osvětu, prostory mohou 
být využity také k výstavám či přednáš-
kám. Iniciativě spolků se meze klást ne-
budou a každý bude moct přispět svojí 
činností svou troškou do mlýna,“ při-
pomněl myšlenku spolkového domu 
vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal. -tz-


