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Strážníci Městské policie v květnu 
zadrželi sprejery. Ve večerních hodi-
nách přijal operační strážník městské 
policie oznámení na dvě osoby spreju-
jící na vrata garáží v ulici Březinova č. 
p. 77 v Jihlavě. Na místo byla vyslána 
hlídka, která následně zkontaktovala 
oznamovatele. 

Pachatelé se na místě již nenacháze-
li. Pomocí kamerového systému byly 
spatřeny osoby odpovídající popisu, 
pohybující se v areálu Vysočina, kde 
byly strážníky zadrženy. Jednalo se o 
dva mladíky, kteří se k činu doznali.  

Jezdil bez oprávnění
Městská policie řešila řidiče bez ři-

dičského oprávnění. Krátce po půlno-
ci zaznamenali strážníci městské poli-
cie průjezd vozidla přes Masarykovo 

náměstí v Jihlavě. Vzhledem k tomu, 
že vozidlo porušilo zákaz vjezdu, plat-
ný pro průjezd náměstím, strážníci vo-
zidlo zastavili. Řidič vozidla u sebe ne-
měl doklady a při prověřování identity 
uváděl nepravdivé údaje. Později bylo 
zjištěno, že se jedná o 17letého mla-
díka z Brna, který měl vysloven zákaz 
řízení pro předchozí neoprávněné ří-
zení vozidla. Ve třech případech stráž-
níci poskytli první pomoc podnapilým 
osobám. Jednalo se o tržná poranění 
hlavy, která strážníci ošetřili. Následně 
si zraněné osoby převzala do péče při-
volaná zdravotnická záchranná služba.  

Prevence
Oddělení prevence zajišťovalo do-

pravní soutěž Mladý cyklista, Dětský 
den v Dolní Cerekvi a odpoledne pro 

děti Pohádkový les, které každoročně 
pořádá Český klub turistů Čeřínek.

Městská policie se podílela na zajiš-
tění průběhu tradičního cyklistického 
závodu 24 MTB. V rámci zajišťování 
sportovních akcí strážníci prováděli 
dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku a parkováním vozidel ná-
vštěvníků závěrečného zápasu FC Vy-
sočina. 

Statistika
V květnu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 3.071 událostí. Stráž-
níci provedli 210 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hraní 
na výherních hracích automatech, ře-
šili 558 oznámení občanů, nebo jejich 
žádostí o pomoc. Proti veřejnému po-
řádku nebo vyhláškám a nařízením 
města bylo zaznamenáno 710 přestup-

ků, z tohoto počtu se 48 přestupků tý-
kalo dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 35 
přestupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na 
vymezených veřejných prostranstvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 394 závad zjištěných při 
obchůzkové činnosti v ulicích měs-
ta Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 90 kon-
trol černých pasažérů. Byla zjištěna 
tři dlouhodobě odstavená vozidla, 
která strážníci vyhodnotili jako vraky. 
V rámci blokového čištění města Jih-
lavy strážníci asistovali při odtažení 96 
vozidel. Do psího útulku, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 23 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Sprejeři se přiznali; jezdil bez řidičáku

Město Jihlava a společnost ASMJ, 
s. r. o., dlouhodobě spolupracují při 
vzdělávání dětí i dospělých na téma 
třídění papíru a plastu. V letošním 
roce spolupráce pokračuje prostřed-
nictvím pilotního projektu, zamě-
řeného na opětovné využití starších 
knih. Další várka putuje tentokrát za 
cestujícími Českých drah, kteří nastu-
pují na jihlavském Hlavním vlakovém 
nádraží.

Předání knih se uskutečnilo v pro-
storách Hlavního nádraží Jihlava. Za 
České dráhy je převzal osobně z ru-
kou jednatele ASMJ, s. r. o., Radka 
Kourka, přednosta osobní stanice Jih-
lava Vladimír Šabata. Knihy je možné 
si vyzvednout ve vestibulu nástupiště.

„Na naší třídicí lince v Hruškových 
Dvorech jsme v březnu začali přijímat, 
mimo režim odpadů, starší, ale zacho-
valé knihy, romány i cestopisy. Ve spo-
lupráci s odborem životního prostředí 
města Jihlavy jsme pro ně nalezli další 
využití. Tentokrát knihy zkrátí čekání 
lidem na peróně, nebo potěší cestující ve 

Na hlavním nádraží jsou knihy zdarma 

ODEVZDANÉ knihy našly nové využití, potěší cestující po celé Vysočině, kteří si 
je mohou vyzvednout na hlavním vlakovém nádraží. Foto: archiv MMJ

Do práce na kole 
jezdilo celý květen 

658 Jihlavanů
Celkem 178 firemních týmů z Jih-

lavy se zúčastnilo celorepublikové 
kampaně a soutěže Do práce na kole. 
Krajské město Vysočiny se do této 
kampaně na podporu cyklodopravy 
zapojilo již po šesté, jako jedno z 30 
měst, a organizace se opět ujal spo-
lek Sliby – Chyby, a to s podporou 
města Jihlavy.

Cílem akce Do práce na kole je mo-
tivovat co nejvíce lidí, aby používali 
pravidelně jako dopravní prostředek 
jízdní kolo, nebo jakoukoli jinou bez-
motorovou formu dopravy, včetně 
běhu a chůze. Kampaň je zaměřena 
na společnosti a jejich zaměstnance, 
snahou je i působit na zaměstnava-
tele, aby svým dojíždějícím zaměst-
nancům zlepšovali potřebné zázemí, 
jako jsou stojany, sprchy či šatny.

V Jihlavě se kampaň Do práce na 
kole pořádala v rámci projektu Jihla-
va [ne]jede, který se zabývá plánem 
udržitelné městské mobility. „Le-
tošním mottem celonárodní kampaně 
bylo ,Zachraň město´, což platilo pro 
Jihlavu dvojnásob, jelikož je uzavře-
ný Brněnský most, a tisíce automobilů 
denně jezdí městem po náhradních ob-
jízdných trasách. Možná i to motivo-
valo některé nové „šlapáče“, a Jihlava 
se letos opět stala nejúspěšnějším kraj-
ským městem, v přepočtu účastníků na 
počet obyvatel,“ uvedl za organizátory 
Jirka Holoubek. -tz-

vlaku cestou do práce, či na výlet,“ vy-
světluje Radek Kourek, jednatel firmy 
ASMJ.

Shromážděná literatura dále po-
slouží i klientům Domovů pro seni-
ory, zřizovaných Krajem Vysočina, v 

nichž rozšíří nabídku knižních titulů. 
Po přečtení si je zapůjčí další Domov, 
a tak je zajištěno jejich opětovné pou-
žití pro velké množství čtenářů.

Do projektu se zapojí též studen-
ti jihlavského gymnázia. Ve čtvrtek 
21. června se ve spolupráci s Krajem 
Vysočina a Gymnáziem Jihlava usku-
tečnila sběrová akce. Do velkoobje-
mového kontejneru, přistaveného k 
budově gymnázia, mohli nejen stu-
denti darovat časopisy nebo knihy, 
které také poslouží čtenářům v Do-
movech seniorů. -tz-


