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Aktuality

Primátor poděkoval jihlavským
policistům za přednášky proti kriminalitě
Preventivní akce na ZŠ
Jungmannova pořádají 		
praporčíci Radomír Krejčí
a Karel Šefl.

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek
se setkal s praporčíky Policie České republiky Radomírem Krejčím
a Karlem Šeflem, aby jim poděkoval
za dlouholeté pořádání preventivních akcí na ZŠ Jungmannova. Setkání se zúčastnil také vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Tomáš Koukal a ředitelka základní
školy Ivana Málková.
„Policisté se na základní škole Jungmannova snaží pracovat s negativními
jevy, komunikují s jedinci a pořádají
různé preventivní akce, to vše bez nároku na honorář. Policie České republiky

každoročně dostává od Města písemné
poděkování, letos jsme se rozhodli oba
pány pozvat a poděkovat jim osobně,“
uvedl primátor Rudolf Chloupek.
„V preventivní činnosti, při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, nám tito pánové
velmi pomáhají. Preventivní aktivity
probíhají kontinuálně. Nahodilé besedy
nic neřeší, proto jsme se dohodli s uvedenými policisty na dlouhodobější spolupráci. Na prevenci v oblasti sociálně
patologických jevů klademe velký důraz.
Pokud se již rozvine rizikové chování,
snažíme se ho jako škola řešit, před ničím nezavírat oči. Cílem je, aby se všichni cítili bezpečně,“ sdělila ředitelka ZŠ
Jungmannova Ivana Málková. -tz-

PRIMÁTOR Jihlavy R. Chloupek (druhý zleva) poděkoval policistům Radomíru Krejčímu (vpravo) a Karlu Šeflovi za prevenci na ZŠ Jumgmannova. Foto: archiv MMJ

Strážníci zachránili sebevraha

Ani v březnu se strážníci
MP nenudili.

V ranních hodinách přijal operační
strážník městské policie oznámení
na mladíka nacházejícího se v prostoru čekárny autobusového nádraží.
Na místo byla vyslána hlídka, která po zkontrolování obsahu batohu
zjistila, že se v něm nachází nádoba
pravděpodobně obsahující návykové
látky. Po prokázání totožnosti mladíka strážníci zjistili, že se jedná o celostátně hledanou osobu.
Byl zadržen muž odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Na lince
tísňového volání bylo přijato oznámení na podnapilého zákazníka konzumujícího v HM Tesco na prodejní
ploše alkoholické nápoje, které si
odebral z regálů se zbožím. Na místo
byla vyslána hlídka, která muže zadržela. U muže byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,56 promile
alkoholu v krvi. Po prokázání totožnosti bylo zjištěno, že byl v uplynulých 3 letech pravomocně odsouzen
za majetkovou trestnou činnost a je
v současné době v podmínce.

Strážníci zachránili
mladého muže

Operační strážník městské policie
přijal oznámení na muže pohybujícího
se v kolejišti u železnického přejezdu
v ulici Na dolech, který šel po kolejích
směrem na Rantířov. Muž byl nalehko
oblečen a nereagoval na volání oznamovatele. Na místo byla ihned vyslána hlídka, a zároveň byl kontaktován
výpravčí ČD stanice Jihlava – město.
Po příjezdu na místo určení strážníci
zahlédli muže stojícího v kolejišti. Po
krátké komunikaci strážníci zjistili, že
se chce nechat přejet vlakem. Psychicky narušeného muže strážníci převedli do bezpečné vzdálenosti. Na místo
byla přivolána zdravotnická záchranná
služba, a zároveň byla provedena dechová zkouška, s výsledkem 2,11 promile alkoholu v krvi.

Prevence kriminality
V březnu oddělení prevence městské policie připravilo 19. ročník
sportovní soutěže „Silák roku“, určené pro žáky druhého stupně. V letošním roce se jí zúčastnilo celkem 173

dětí z 15 základních škol.
Městská policie zajišťovala veřejný
pořádek při zápasech Jihlavské Dukly a FC Vysočina. Mimo to se strážníci podíleli na organizaci nočního
běhu „Noční desítka“.

Statistika
V březnu zpracovala Městská policie Jihlava celkem 1.835 událostí.
Strážníci provedli 284 kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám
a hraní na výherních hracích automatech, řešili 440 oznámení občanů,
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti
veřejnému pořádku nebo vyhláškám
a nařízením Města bylo zaznamenáno 660 přestupků, z tohoto počtu se

52 přestupků týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů a 96 přestupků se
týkalo dodržování zákazu konzumace
alkoholických nápojů na vymezených
veřejných prostranstvích. Do aplikace
„hlášení závad“ strážníci nahlásili 450
závad zjištěných při obchůzkové činnosti v ulicích města Jihlavy.
Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci provedli 55 kontrol
černých pasažérů. Bylo zjištěno 13
dlouhodobě odstavených vozidel,
která strážníci vyhodnotili jako vraky. Do psího útulku, jehož provozovatelem je městská policie, bylo
umístěno 20 odchycených psů.

Bc. Stanislav Maštera,

zástupce ředitele MP

