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Aktuality

Klučina s kolem propadl roštem
V červnu strážníci městské policie
řešili řidiče bez platného řidičského
průkazu. Při kontrolní činnosti v ulici
Benešova strážníci zastavili řidiče porušujícího se svým vozidlem vjezd do
pěší zóny. Při řešení dopravního přestupku strážníci zjistili, že řídil vozidlo,
i když mu byl uložen zákaz řízení.
Tento měsíc byly zadrženy dvě celostátně hledané osoby. První osoba byla
zadržena v ulici Srázná. Jednalo se o
muže. O několik dní později byl celostátně hledaný muž zadržen při kontrolní činnosti v ulici Jana Masaryka.
Strážníci poskytli ve třech případech
první pomoc. Na základě oznámení
byla poskytnuta první pomoc dvěma
mužům s poraněním hlavy v ulici Žižkova a u Morového sloupu na Masarykově náměstí. V ulici Benešova strážníci poskytli první pomoc chlapci, který
se svým kolem propadl roštem. Zraněné osoby si převzala přivolaná zdravotnická záchranná služba.

Prevence
Dále městská policie zajišťovala bezproblémový průběh Havíření 2017.
V rámci této akce byly zajišťovány havířské průvody a nedělní pouť u kostela na Jánském kopečku.
Strážníci v červnu hostovali na mnoha akcích určených pro širokou veřej-

nost. Za zmínku jistě stojí Den otevřených dveří v areálu STM Rančířov,
Offroadový den pro děti z dětských
domovů, Dětský den v Cejli, Den pro
děti zaměstnanců IZS a Den s PČR,
který se letos konal v areálu letního
kina v Jihlavě.
Během celého měsíce strážníci spolupracovali na akcích Českého červeného kříže, které byly určeny dětem
třetích tříd základních škol z okolí Jihlavy. Preventisté rovněž pomáhali zajišťovat Branný den pro seniory a Branný
den pro žáky ZŠ Kollárova.
Oddělení prevence již poněkolikáté
pořádalo besedy s odsouzenými ženami z věznice Světlá nad Sázavou, a na
konci školního roku navštívili strážníci
s odměnami vítěze výtvarné soutěže
pořádané městskou policií. V minulosti se strážníci touto dobou zaměřovali
na uživatele cyklostezek, a tak ani letošní červen nebyl výjimkou.

Statistika
V červnu zpracovala Městská policie
Jihlava celkem 3.034 událostí. Strážníci
provedli 200 kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a hraní na výherních hracích automatech, řešili 520
oznámení občanů, nebo jejich žádostí
o pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo vy-

Konečně rozhodnutí soudu
Po čtyřech letech průtahů a zdržování ze strany Svazu vodovodů a
kanalizací Jihlavsko a nezákonného
rozhodování Ministerstva vnitra
ČR a ministra vnitra vydal Městský
soud v Praze zásadní a přelomové
rozhodnutí.
Ve svém rozsudku tento soud vyslovil, že Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko je osobou veřejného
práva, a že smlouva o založení Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko
má veřejnoprávní povahu. K rozhodování sporu mezi městem Jihlava a
Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko jsou příslušné výlučně správní úřady.
Na základě těchto závěrů Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí
Ministerstva vnitra ČR, jimiž byla
vyslovena nicotnost (laicky řečeno
neplatnost) správních rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina,

kterými byla Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko uložena povinnost zaplatit městu Jihlava částku
32 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.
Jihlava očekává, že Městský soud
v Praze obdobným způsobem rozhodne v dalších 6 řízeních o zrušení
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR.
Jsme toho názoru, že pak už nic nebude bránit tomu, aby Krajský úřad
Kraje Vysočina rozhodl ve zbývajících řízeních o určení vlastnictví a
vydání privatizovaného majetku.
Tím bude ukončen proces vypořádání mezi městem Jihlava a Svazem
vodovodů a kanalizací Jihlavsko.
Dle mého názoru je tím potvrzena
správnost cesty zvolené advokátní kanceláří Ondruš a Šianský, která zastupuje město Jihlava v tomto
složitém a zásadním procesu.
Jaromír Kalina,
náměstek primátora

hláškám a nařízením města bylo zaznamenáno 812 přestupků, z tohoto počtu se 67 přestupků týkalo dodržování
pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů a 110 přestupků se
týkalo dodržování zákazu konzumace
alkoholických nápojů na vymezených
veřejných prostranstvích.
Do aplikace „hlášení závad“ strážníci nahlásili 398 závad zjištěných při
obchůzkové činnosti v ulicích města Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním

podnikem strážníci provedli 84 kontrol černých pasažérů. Při kontrolní
činnosti byly zadrženy dvě osoby, po
kterých Policie ČR vyhlásila celostátní
pátraní. Městská policie zpracovala 17
přestupků proti majetku.
Byla zjištěna tři dlouhodobě odstavená vozidla, která strážníci vyhodnotili
jako vraky. Do psího útulku, jehož provozovatelem je městská policie, bylo
umístěno 19 odchycených psů. -tz-

Odstávka krytého bazénu
E. Rošického v Jihlavě
Bazén E. Rošického z důvodu pravidelné technologické odstávky je
od 1. července mimo provoz.
V době odstávky se vyčistí bazénové vany a akumulační jímky. Udělá
se komplexní údržba a drobné opravy bazénové technologie. Provede se
výmalba určených prostor v budově,
oprava sprch a další práce, které není
možné provádět za běžného provozu.
Od 1. 7. 2017 bude také v bazénu
E. Rošického mimo provoz sauna a
tělocvična. Pokud se všechny prá-

ce stihnou v daném termínu, tak by
měla odstávka trvat do 5. srpna.
V prázdninovém období bude bazén otevřen pro veřejnost denně od
10 do 18 hodin.
Opětovné uvedení bazénu E. Rošického do provozu bude mimo jiné
zveřejněno na informační tabuli a na
www.bazen-rosickeho.cz.
Veřejnost má přes celé letní prázdniny k dispozici ke koupání a saunování krytou i venkovní část Vodního
ráje v Jihlavě.
-lm-

Oprava mostu Na Pančavě

ŘIDIČI MUSÍ JEZDIT PO OBJÍZDNÉ TRASE. Po zkomplikování dopravy na
výpadovce směrem na Pelhřimov došlo i k uzavření výpadovky na Třebíč z důvodu rekonstrukce mostu Na Pančavě. Oproti předpokladům se během opravy nebude jezdit v jednom pruhu po mostě, a řidičům nezbude, než použít objížďkovou
trasu. Více informací na webu města ww.jihlava.cz.
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