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Aktuality

Zachránili sebevraha, pochytali hledané
Strážníci v listopadu zachránili
mladého muže. V odpoledních hodinách u nového Brněnského mostu
požádal strážníky o pomoc psychicky narušený muž se sebevražednými úmysly. Po krátkém rozhovoru
s mužem strážníci zjistili, že se léčí
s psychickými problémy ambulantně. Vzhledem k možnému zkratovitému jednání byl odveden na bezpečné místo, kde mu byla přivolána
zdravotnická záchranná služba, která
si muže převzala do péče.
Dále při kontrolní činnosti strážníci zadrželi čtyři osoby, po kterých
policie vyhlásila celostátní pátrání.
První osoba byla zadržena při ověřování totožnosti černého pasažéra
v ulici Brněnská, kdy strážníci zjistili, že se jedná o celostátně hledanou
ženu. Na základě místní znalosti byl
celostátně hledaný muž zadržen na
Štefánikově náměstí. Dvě celostátně
hledané osoby strážníci zadrželi na
Masarykově náměstí a v blízkosti ga-

ráží v ulici U Cihelny.
Stálá služba městské policie přijala
ve večerních hodinách oznámení na
muže, který v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě rozbil sklo na telefonní budce. Oznamovatelka uvedla popis muže, který byl následně na
základě vyhodnocení kamerového
systému zadržen hlídkou městské
policie ve spodní části Masarykova
náměstí.

Prevence kriminality
Začátkem školního roku byli strážníci požádáni vedením ZŠ O. Březiny, zda by se jako v předchozích letech zapojili do programu „Veletrh
zdraví.“, který se konal v půli listopadu, tentokrát na téma „Táhneme za
jeden provaz“. Program zaměřili preventisté na řešení protiprávního jednání. Ve všech třídách si interaktivní
formou měly děti vyzkoušet spolupráci jednotlivých organizací jako je

škola, rodiče, sociální pracovníci a
případně Policie.
Strážníci zabezpečovali veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu při tradičním příjezdu Sv. Martina
na bílém koni. Zvýšený dohled byl
prováděn i při následném koncertu.
Městská policie také zajišťovala bezpečnost účastníků lampionového
průvodu a prováděla asistence při
sportovních utkáních HC Dukla Jihlava a FC Vysočina.

Statistika
V listopadu zpracovala Městská
policie Jihlava celkem 2.713 událostí. Strážníci provedli 267 kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám
a hraní na výherních hracích automatech, řešili 515 oznámení občanů
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti
veřejnému pořádku nebo vyhláškám
a nařízením města bylo zaznamenáno 613 přestupků, z tohoto počtu

se 38 přestupků týkalo dodržování
pravidel stanovených vyhláškou o
volném pohybu psů a 38 přestupků
se týkalo dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.
Do aplikace „hlášení závad“ strážníci nahlásili 360 závad zjištěných při
obchůzkové činnosti v ulicích města
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním
podnikem strážníci provedli 101
kontrol černých pasažérů. Při kontrolní činnosti byly zadrženy čtyři
osoby, po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátraní. Městská policie zpracovala 12 přestupků proti
majetku. Bylo zjištěno osm dlouhodobě odstavených vozidel, která
strážníci vyhodnotili jako vraky. Na
psí útulek, jehož provozovatelem je
městská policie, bylo umístěno 16
odchycených psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

SMJ povede
Josef Eder
Služby města Jihlavy s.r.o. (SMJ)
od 1. února 2018 povede Josef Eder
(41). Byl nejúspěšnějším účastníkem výběrového řízení, jehož výsledek potvrdila Rada města Jihlavy jako valná hromada této městské
společnosti.
Nový jednatel nastoupí do funkce
po Jindřichu Klegovi, který odchází
do penze. Josef Eder dosud vede v
SMJ divizi II, která se zabývá řešením odpadů.
Společnost se v nejbližších letech
bude muset mimo jiné zabývat právě
novinkami v oblasti nakládání s odpady. V roce 2024 začne platit zákaz
ukládání neupraveného komunálního odpadu na skládky, město a jeho
firma tedy budou muset vyřešit dopravu odpadu z Jihlavy k zpracování
mimo region Vysočiny, který nemá k
tomu určené zařízení. Problémem je
také významný pokles zájmu především Číny o nákup některých druhů
vytříděného plastu.
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Jihlava pátá
v participaci
Jihlava obsadila 5. místo v žebříčku měst České republiky nad 10 tisíc
obyvatel podle zapojení veřejnosti
do participativních procesů.
Institute for democracy 21 vyhodnotil indikátory v šesti kategoriích
jako jsou transparentnost, komunikace, zapojení a další.
Nejlépe hodnocená byla Praha 10,
následovaná Říčany, Prahou 8 a Porubou, Jihlava a Praha 20 obsadily 5.
místo.
„Je to nezávislý pohled na činnost jihlavské radnice. Do výzkumu se město
nehlásilo, ale „někdo“ nás nezávisle sledoval a hodnotil, o to je umístění cennější. Je to odpověď nezávislé autority
osobám, které spolupráci jihlavské radnice a veřejnosti zpochybňují. Úspěch
nás samozřejmě potěšil,“ reagoval na
výsledek primátor Jihlavy Rudolf
Chloupek.
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