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Strážníci zadrželi ozbrojeného 
muže. Operační strážník městské 
policie přijal oznámení na muže 
ohrožujícího nožem jinou osobu 
v prostorech pěší zóny.

 Pomocí kamerového systému, 
umístěného v ulici Matky Boží, byl 
muž odpovídající popisu spatřen 
v ulici Matky Boží, poté odbočil do 
ulice Věžní, kde byl strážníky zadr-
žen v blízkosti dětského hřiště. 

Po provedení kontroly strážníci 
zjistili, že během cesty pachatele do-
šlo k ukrytí nože, který byl následně, 
na základě vyhodnocení kamerové-
ho záznamu, nalezen v elektrickém 
rozvaděči v ulici Benešova. 

Na lince tísňového volání bylo 
přijato oznámení na několik mla-
díků, kteří v ulici Komenského od-
cizili zboží a z místa utekli směrem 
k Masarykovu náměstí. Na základě 
vyhodnocení kamerových zázna-
mů byli mladíci odpovídající popisu 
spatřeni, a následně zadrženi.  

Sprejeři 
Tento měsíc strážníci zadrželi řidi-

če bez řidičského oprávnění. Měst-
ská policie Jihlava prováděla na ulici 

Havlíčkova měření rychlosti, a při 
kontrole jednoho z řidičů bylo zjiš-
těno, že není držitelem platného ři-
dičského oprávnění. Řidiči byla za-
kázána další jízda, a porušení zákona 
bude řešeno ve správním řízení. 

Při noční kontrolní činnosti, pro-
váděné na Masarykově náměstí, 
spatřili strážníci skupinu tří mladí-
ků, vycházejících z ulice Matky Boží.  
Poté, co došli k zídce nacházející se 
podél vjezdu do suterénu obchodní-
ho domu Prior, začal jeden z mladí-
ků na zídku sprejovat nápisy. Při této 
činnosti byl zadržen strážníky. 

Ubití plameňáka
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení o ubití plameňáka 
v Jihlavské ZOO. Pomocí kamero-
vého systému byly spatřeny tři oso-
by mladistvého vzhledu, utíkající od 
zadního vchodu ZOO směrem k uli-
ci Srázná. Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka, která nezletilé zadržela na 
Jakubském náměstí. 

Městská policie zajišťovala veřejný 
pořádek při zápasech Jihlavské Duk-
ly a FC Vysočina. Mimo to se stráž-
níci podíleli na organizaci nočního 

běhu, který se uskutečnil 25.3. v are-
álu Český mlýn. 

Statistika
V březnu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.884 událostí. 
Strážníci provedli 184 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 469 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 959 přestupků, z tohoto 
počtu se 206 přestupků týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 85 pře-
stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 386 závad zjištěných 
při obchůzkové činnosti v ulicích 
města Jihlavy. Ve spolupráci s do-
pravním podnikem strážníci proved-
li 123 kontrol černých pasažérů. Při 
kontrolní činnosti byly zadrženy tři 
osoby, po kterých Policie ČR vyhlá-
sila celostátní pátrání. 

Městská policie zpracovala 20 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjištěno 
osm dlouhodobě odstavených vozi-
del, která strážníci vyhodnotili jako 
vraky. Do psího útulku, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 10 odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Kamery pomohly a útočník byl dopaden

Chystáte hlučnou 
akci? Oznamte ji

Podle platné vyhlášky musí pořa-
datelé zejména hudebních akcí včas 
informovat magistrát. U akcí, jejichž 
produkce končí do 22. hodiny, stačí 
oznámení, pro déle trvající pro-
dukci je třeba žádat o povolení. Úřad 
nebude administrativu zdržovat, 
upozorňuje ale, že pořadatelé musí 
počítat s delším procesem, protože 
výjimku schvaluje zastupitelstvo 
města, které obvykle zasedá po šesti 
až osmi týdnech. Kompletní vyhlášku 
najdete na webu města. -lm-


