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Uprchlý klokan dlouho v ulicích nepobýval

O prázdninách v srpnu
se v Jihlavě kradlo, sprejovalo,
a honil se uprchlý klokan. Více
o činnosti strážníků městské
policie hovoří zástupce ředitele.

Dopadli zloděje
V brzkých ranních hodinách přijal operační strážník městské policie oznámení o krádeži cestovního
kufříku z nemovitosti v ulici Matky
Boží.
Na základě vyhodnocení kamerového záznamu strážníci zjistili popis podezřelých osob. O dvě hodiny
později byly osoby i s cestovním kufříkem spatřeny pomocí kamerového
systému, umístěného na Masarykově náměstí, v ulici Komenského. Na
místo byla ihned vyslána hlídka, která oba muže zadržela. O několik dní
později byl zadržen pachatel trestného činu v areálu Cityparku Jihlava.
Na lince tísňového volání bylo přijato oznámení o krádeži dvou kusů plat
s prsteny a dalšími klenoty z prodejny
zlatnictví. Pachatel se dal i se zbožím
na útěk směrem ke vstupním dveřím,
kde byl následně strážníky zadržen.
Psychicky narušená, a sprejerka
V srpnu byly strážníky zadrženy
psychicky narušená žena, a sprejerka.

Stanislav Maštera
Ve večerních hodinách přijal operační strážník městské policie oznámení
na ženu, která fyzicky napadá staršího muže v ulici Srázná. Na místo byla
ihned vyslána hlídka, která spatřila
ženu středního věku, sklánějící se nad
mužem ležícím na zemi a pokoušející se odcizit jeho věci. Strážníci ženu
pomocí donucovacích prostředků,
hmatů a chvatů od seniora odtrhli.
Po prokázání totožnosti zjistili, že
se jedná o hledanou ženu, léčící se
v Psychiatrické nemocnici, která se
nevrátila zpět z povolené vycházky.
Při kontrolní činnosti strážníci projížděli ulicí Pražská směrem ke kruhovému objezdu na ulici Havlíčkova,
kde spatřili osobu zhotovující na zdi
pod železničním viaduktem sprejerské nápisy. Po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o mladou ženu, která
byla pro podezření ze spáchání trestného činu zadržena, a následně předána k dalšímu řešení.
Odchytili klokana
Operační strážník městské poli-

cie přijal oznámení o zvířeti většího
vzrůstu, které se nacházelo na chodbě obytného domu v ulici Havlíčkova 36. Na místo byla vyslána hlídka,
která na místě určení nalezla klokana. Strážníci zvíře odchytili pomocí
odchytové sítě a umístili do městského útulku. Jednalo se o klokana,
který byl na útěku z jihlavské ZOO,
kam byl následně předán.

Prevence
Ve spolupráci s policií se strážníci
podíleli na zajištění veřejného pořádku v okolí fotbalového stadionu
při zápasech FC Vysočina.
V srpnu, stejně jako v minulém
roce, pokračovali strážníci na cyklostezkách ve vytipovaných lokalitách
s programem „Bezpečně na cyklostezce“. Uvedené akce, pořádané již
šestým rokem, se vydařily. S participujícími organizacemi navštívili
cyklostezku u Vodního ráje v Jihlavě, kdy na jednom z programů byl
přítomen Tým silniční bezpečnosti.
Důvodem bylo zapojení městské policie Jihlava do celorepublikové kampaně „Na kole jen s přilbou.“
Cílem celého preventivního programu bylo zvýšit bezpečnost na
cyklostezkách, zvláště pak v místech,
kde se mohou pohybovat chodci a
cyklisté dohromady.

Městská policie chtěla uvedenou
akcí reagovat na problémy, se kterými se během své činnosti setkává,
a na které si občané Jihlavy stěžují.
Oslovená veřejnost pocházela nejen
z Jihlavy a jejího okolí, ale také z jiných měst.

Statistika
V srpnu zaznamenala Městská policie Jihlava celkem 2.452 případů narušení veřejného pořádku nebo porušení
zákona. Občané se s oznámením či
žádostí o pomoc obrátili na MP v 520
případech. Bylo zpracováno 713 přestupků, z nichž 33 se týkalo porušení
pravidel stanovených vyhláškou o pohybu psů na veřejném prostranství, 50
přestupků bylo spácháno nerespektováním zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejnosti. V rámci kontrolní činnosti, zaměřené na požívání
alkoholu mladistvými osobami a na
dodržování zákazu kouření, bylo provedeno 164 kontrol.
V oblasti udržování pořádku ve městě strážníci zjistili a příslušným orgánům předali 428 závad, včetně čtyř
dlouhodobě odstavených vozidel, která vykazovala známky vraku. Do útulku pro opuštěná zvířata bylo umístěno
13 odchycených toulavých psů.

Zástupce ředitele MP

Bc. Stanislav Maštera

Jihlava bude mít 182 nových LED svítidel
Město se tentokrát zaměří na
výměnu svítidel veřejného osvětlení v šesti ulicích.
Jihlavu v noci osvětluje přes
sedm tisíc lamp veřejného osvětlení. Město však již od roku 2010
nahrazuje staré výbojky na lampách veřejného osvětlení moderními a úspornými LED diodami.
Výměnu žlutých světel za bílé,
úspornější, tentokrát město provede v šesti frekventovaných ulicích.
„Akce je rozdělena na tři části. V
první se vymění 70 svítidel v ulicích
Dvořákova, Hradební a Brněnská.
V druhé části se město zaměří na
ulice Březinova a Na Kopci, kde

na výměnu čeká 33 svítidel. V poslední části akce město vymění 79
kusů svítidel na ulici Romana Havelky,“ přiblížil Zdeněk Dvořák z
odboru rozvoje města jihlavského magistrátu.
Jihlava bude mít po výměně,
která by měla proběhnout nejpozději do 20. listopadu, celkem
982 úsporných LED svítidel.
Celý systém veřejného osvětlení by se měl obměnit v průběhu
dalších 20 let.
-tzMĚSTO již od roku 2010 nahrazuje staré výbojky na lampách
veřejného osvětlení moderními a
úspornými LED diodami.
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Pohotovostní služba zubních lékařů – říjen 2018
Datum Den Jméno
6.
So MDDr. Křikava Matouš
7.
Ne MUDr. Břetislav Martinák
13.
14.

So
Ne

20.

So

21.
27.
28.

Ne
So
Ne

Místo poskytování, telefon
Havlíčkova 34a, tel 774 818 088
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o.
Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 567 331 666
MUDr. Kadlíčková Veronika Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín, 567 217 216
MUDr. Marková Zdenka
Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 106
(Kazdová)
Stomatologické centrum Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
Jihlava
Dr. Kolomiiets Oleg
Poliklinika Třešť spol. s r.o., Palackého 1334 589 01 Třešť, 567 210 820
MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 574
MDDr. Křikava Libor
Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

Pohotovostní služba zubních
lékařů je zajišťována
SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
tel. 567 157 211

DP testuje
chytrou zastávku
Dopravní podnik města Jihlavy
na začátku září umístil informační elektronický panel na zastávku
Masarykovo náměstí horní.
„Jedná se o zkušební instalaci, na
které se bude celý systém testovat,
například jak funguje komunikace
mezi vozidly, dispečinkem, a tak
dále. V žádném případě se nejedná
o trvalé řešení,“ uvedl ředitel dopravního podniku Josef Vilím.
Dopravní podnik umístí na
celkem 20 zastávkách nové zastávkové označníky, ve kterých
budou naistalovány panely zobrazující důležité informace pro
cestující.
Předpokládaný termín realizace
je do konce října 2018.
-tz-

