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Stálá služba Městské policie 
Jihlava přijala na linku tísňo-
vého volání informaci o oso-
bě ležící na zemi pod mostem 
na ulici Romana Havelky, za 
areálem Vodního ráje. 

Hlídka na místě zjistila, že jde o 
silně podnapilého muže, u kterého 
bylo dechovou zkouškou zjištěno 
3,37 promile alkoholu. 

Podnapilý muž strážníkům sdělil, 
že již nechce žít, a že požil léky, které 
zapil lahví vodky. U muže byly nale-
zeny prázdné obaly od léků. Na mís-
to byla přivolána zdravotnická zá-
chranná služba, a muž byl převezen 
do zdravotnického zařízení.  

Na lince tísňového volání přijal 
operační strážník městské policie 
oznámení na zraněného muže, leží-
cího před Game Centrem v areálu 
Vysočina. Ke zranění osoby mělo 
dojít po předchozím fyzickém kon-
fliktu. Na místo byly neprodleně po-
slány hlídky. 

Situace byla monitorována kame-
rovým systémem umístěným v are-
álu. Po příjezdu na místo strážníci 
zadrželi osobu podezřelou z napade-
ní. Současně byla poskytnuta první 
pomoc, a přivolána rychlá záchranná 
služba zraněnému muži. U pachatele 
byla provedena orientační dechová 
zkouška, s výsledkem 2,05 promile 
alkoholu v krvi. 

Vylepovali plakáty načerno
Tento měsíc strážníci zadrželi dva 

muže vylepující plakáty v ulicích 
města Jihlavy. V brzkých ranních 
hodinách spatřil operační strážník 
městské policie pomocí kamerového 
systému, umístěného v ulici Tyršova, 
osoby vylepující plakáty na kontej-
nery a skříňky elektrických rozvadě-
čů. Na místo byla vyslána hlídka, 

která muže zadržela. Muži jsou po-
dezřelí ze spáchání přestupku proti 
veřejnému pořádku.

Padělané doklady
Operační strážník řešil nález pán-

ské peněženky s padělaným řidič-
ským průkazem. Na služebnu měst-
ské policie předal nálezce peněženku 
s doklady a hotovostí. Při kontrole 
dokladů si strážník povšiml totožné 
fotografie na polském řidičském prů-
kazu a cestovním pasu, přestože byly 
doklady vydány na různá jména. Pro 
podezření z falšování dokladů byl 
nález ověřen na Cizinecké policii, 
která padělání dokladů potvrdila. 

Statistika
V únoru zaznamenala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.508 případů 
narušení veřejného pořádku nebo 
porušení zákona. Občané se s ozná-
mením či žádostí o pomoc obrátili 
na MP v 370 případech. Bylo zpra-
cováno 608 přestupků, z nichž 62 
se týkalo porušení pravidel stano-
vených vyhláškou o pohybu psů na 
veřejném prostranství, 25 přestupků 
bylo spácháno nerespektováním zá-
kazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti zaměře-
né na požívání alkoholu mladistvý-
mi osobami a na dodržování zákazu 
kouření bylo provedeno 230 kont-
rol. V oblasti udržování pořádku ve 
městě strážníci zjistili a příslušným 
orgánům předali 397 závad, včetně 
pěti dlouhodobě odstavených vozi-
del, která vykazovala známky vraku. 
Do útulku pro opuštěná zvířata bylo 
umístěno 21 odchycených toulavých 
psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Strážníci poskytli první 
pomoc opilcům

Kvůli uzavření Brněnského mostu 
muselo Město upravit některá do-
pravní značení, zastávky MHD, a 
také přednosti v jízdě. Jedním z nut-
ných opatření je právě změna před-
nosti na křižovatce ulic Brtnické 
a Znojemské.

Důvodem pro změnu přednosti je 

dlouhodobě vyšší intenzita provozu 
ve směru na ulici Brtnická. Zatímco 
některá opatření jsou platná pouze 
po dobu opravy Brněnského mostu, 
změna přednosti na Znojemské ulici 
je na stálo. Na úpravu značení navá-
zala stavba ochranných ostrůvků.

Řidiči pozor, hlavní ulicí 
je nově Brtnická

Dalším opatřením, tentokrát již do-
časným, je nový přechod a BUS pruh 
na Havlíčkově ulici. Během uzavírky 
Brněnského mostu se zdejší obou-
směrná zastávka MHD Chlumova 
stane hlavním přestupním uzlem, 
a Město se tak musí postarat o větší 

POZOR na změny přednosti na ulicích Znojemská a Brtnická.  Foto: archiv MMJ

NOVÝ PŘECHOD pro chodce je vyznačen na Havlíčkově ulici u Billy. 
 Foto: archiv MMJ

Úpravy v Havlíčkově ulici

Turisté zahájili 
sezonu

V Jihlavě o třetím březnovém ví-
kendu proběhlo zahájení již 130. 
sezony Klubu českých turistů. Ná-
vštěvníci z celé republiky si prohlédli 
zákoutí jihlavské historické radnice, 
podzemí, byla jim otevřena Brána 
Matky Boží nebo Dům Gustava Ma-
hlera. Kdo se chtěl zúčastnit delší 
cesty, mohl se pomocí MHD i mi-
mořádných autobusů dostat napří-
klad k Hornické naučné stezce.

„Moc děkujeme lidem z jihlavské 
radnice, že nám umožnil takovou akci 
uspořádat. Přestože nám nevyšlo po-
časí, měli jsme slušnou účast a kladné 
ohlasy,“ sdělil Stanislav Balík, místo-
předseda KČT Vysočina.

Klub českých turistů chystá na ten-
to jubilejní rok projekt „100 let re-
publiky, 130 let v pohybu“ oslavující 
hned dvě významná výročí.  -tz-

počet přestupujících. „Mimo tento 
přechod zde radnice nainstalovala také 
betonová svodidla, která mají za cíl 
zabránit přebíhání cestujících,“ uvedl 
Karel Trojan z odboru dopravy. 

Bezpečnostní opatření pro chodce 
byla provedena i v ulici Dlouhá stez-
ka, kde se kvůli uzavřenému mostu 
rovněž očekává zvýšený provoz.

Veškeré informace související s uza-
vírkou Brněnského mostu, objízdnou 
trasu a úpravami trasy MHD najdete 
na webu města Jihlavy www.jihlava.cz
 -tz-


