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Aktuality

Přemluvili sebevraha,
nezletilá se opila
V květnu strážníci zachránili mladého muže. V odpoledních hodinách
přijal operační strážník městské policie oznámení na muže stojícího na
vnější straně zábradlí Brněnského
mostu. Na místo byla ihned vyslána
hlídka. Při příjezdu na místo byl muž
odpovídající popisu spatřen stojící
za zábradlím mostu. Jakmile zahlédl vozidlo městské policie, pověsil se
za ruce a visel na hraně mostu s tím,
že skočí dolů. Strážníci opatrně přistoupili k muži a navázali kontakt. Ve
spolupráci s policií se muže podařilo
přesvědčit, aby přelezl zpět na chodník, odkud byl odveden do bezpečí.
Na místo byla přivolána zdravotnická
záchranná služba, která si muže převzala do péče.
Dále strážníci řešili podnapilou dívku. Na lince tísňového volání bylo
přijato oznámení na děti nevhodně se
chovající ve vnitřních prostorách City
Parku. Jednalo se o chlapce a dvě dívky, z nichž jedna byla značně ovlivněná alkoholem. Na místo byla vyslána
hlídka, která podnapilou nalezla na
hradebním parkánu. Strážníci zjistili,
že se jedná o nezletilou dívku, u které byla provedena dechová zkouška, s
výsledkem 0,67 promile.
Při kontrolní činnosti strážníci zadrželi čtyři osoby, po kterých policie vyhlásila celostátní pátrání. První
osoba byla zadržena na autobusovém
nádraží v ulici Jiráskova. Jednalo se o
muže spícího na lavičce ve vnitřních
prostorech čekárny, který byl hledán
pro nenastoupení výkonu trestu. Celostátně hledaná žena byla zadržena
v ulici Hluboká. Při obchůzkové činnosti spatřila hlídka městské policie
osobu odpovídající popisu osoby
celostátně hledané PČR, v ulici Plk.
Švece. O několik dní později byla zadržena celostátně hledaná osoba v
ulici Komenského.

Prevence
Kromě besed ve školských zařízeních a kurzů sebeobrany pro seniory
se strážníci z oddělení prevence kriminality věnovali dětem třetích tříd
základních škol. Tyto akce pořádal
spolek Český červený kříž, a jednou

Cyklisté už zkouší novou
stezku u řeky

z organizací, která se podílela na programu, byla právě Městská policie
Jihlava. Kromě jiného zajišťovali preventisté dopravní soutěž Mladý cyklista a Den pro děti v Dolní Cerekvi.
Za zmínku dále stojí výstava, kterou
oddělení prevence pořádalo ve vestibulu městské knihovny, a souvisela
s odvyprávěnou tematikou v mateřských školách.
Městská policie se podílela na zajištění průběhu tradičního cyklistického
závodu 24 MTB. V rámci zajišťování
sportovních akcí strážníci prováděli
dohled nad dodržováním veřejného
pořádku a parkováním vozidel návštěvníků závěrečného zápasu FC Vysočina.

Statistika
V květnu zpracovala Městská policie Jihlava celkem 2.990 událostí.
Strážníci provedli 218 kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám
a hraní na výherních hracích automatech, řešili 376 oznámení občanů,
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti
veřejnému pořádku nebo vyhláškám
a nařízením města bylo zaznamenáno 746 přestupků, z tohoto počtu se
71 přestupků týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů a 121 přestupků se
týkalo dodržování zákazu konzumace
alkoholických nápojů na vymezených
veřejných prostranstvích. Do aplikace
„hlášení závad“ strážníci nahlásili 371
závad zjištěných při obchůzkové činnosti v ulicích města Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci
provedli 73 kontrol černých pasažérů.
Při kontrolní činnosti byly zadrženy
čtyři osoby, po kterých Policie ČR
vyhlásila celostátní pátraní. Městská
policie zpracovala 6 přestupků proti
majetku. Byla zjištěna tři dlouhodobě odstavená vozidla, která strážníci
vyhodnotili jako vraky. V rámci blokového čištění města Jihlavy strážníci
asistovali při odtažení 64 vozidel. Do
psího útulku, jehož provozovatelem
je městská policie, bylo umístěno 14
odchycených psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

DALŠÍ lávku přes řeku mohou využívat cyklisté na cyklostezce kolem řeky, tentokrát poblíž mostu U Jánů.
Foto: archiv MMJ
Jihlava má novou lávku přes řeku a
další stovky metrů cyklostezky.
Celkem 635 metrů dlouhý je nový
úsek cyklostezky na pravém břehu
řeky Jihlavy. Navazuje na síť stezek
u historického mostu U Jánů, pro
překonání koryta na soutoku Jihlavy
a Jihlávky nechalo město vybudovat
tři metry širokou a 23 metrů dlouhou lávku.
Stavba končí v Mlýnské ulici u starého mostu, poblíž areálu firmy Plastikov.
Celkové náklady jsou 7,8 milionu
korun včetně DPH, město ovšem
získalo dotaci 4,8 milionu korun
od Státního fondu dopravní infrastruktury. Dodavatelem byla firma
Iva Dvořáková, Havlíčkův Brod, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší částku. Původně projektovaná
cena byla 9,7 milionu korun.
Už nyní novým úsekem projíždí
cyklisté, pravý ruch tu ovšem nastane, až se podaří dobudovat úsek,
který chybí k propojení do Helenínské ulice, k oblíbené trase do Luk
nad Jihlavou, Třebíče a rakouského
Raabsu. Dokončená stezka pak uleví jak řidičům, tak cyklistům, kterým

opatření umožní vynechat úzkou
a frekventovanou Polenskou ulici, a
celou cestu absolvovat pohodlně a
bezpečně kolem řeky. V sezóně projede po trase z Jihlavy směrem do
Třebíče až tisíc cyklistů denně.
„Jako schůdné řešení se ukázalo vést
část chybějící stezky rozšířeným korytem řeky. Výsledky jednání s dotčenými
orgány jsou zatím kladné,“ uvádí náměstek primátora pro oblast investic Vratislav Výborný s tím, že s projektováním posledního chybějícího
úseku by se mělo začít na podzim.
Po ucelené stezce pak cyklisté projedou podél řeky od Starých Hor
až k Helenínu, kde se napojí na další vybudované a vyznačené úseky.
Jihlava od roku 2001 vybudovala
18 km cyklostezkek a vyznačila 14
km cyklotras.
Jihlava aktuálně připravuje stavbu
3,5 km dlouhé stezky, která usnadní
cestování do průmyslové zóny a do
části města Pávov. Staveniště by se
mělo předávat dodavateli v podzimních měsících tohoto roku, hotovo
by mělo být do konce příštího roku.
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