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Aktuality

Vyhrožoval ženě střelnou
zbraní, pak ji zahodil
Strážníci městské policie dopadli v
říjnu agresivního muže.
V brzkých ranních hodinách přijal operační strážník městské policie
oznámení na muže poškozujícího ve
vnitrobloku v ulici Benešova zaparkovaná vozidla. Na místo byla ihned
vyslána hlídka, která zahlédla agresivního muže stojícího u tří zaparkovaných vozidel s rozbitými okny.
Po spatření strážníků muž uchopil
popelnici a pokusil se je napadnout.
Strážníci muže zadrželi pomocí donucovacích prostředků.
Při kontrolní činnosti strážníci
spatřili v ulici Jarní z boční strany
panelového domu dva mladíky stříhající nůžkami části rostlin do papírové krabice. Strážníci k mladíkům
přistoupili a zjistili, že se jedná o
rostlinu konopí. Vzhledem k podezření z trestného činu byli vyzváni
k prokázání totožnosti. Po prokázání
totožnosti se jeden z mladíků dal na
útěk. Strážníci mladíka zadrželi.
V dopoledních hodinách strážníci zasahovali před budovou odboru
sociálních věcí na ulici Vrchlického
v Jihlavě při hádce muže a ženy. Žena
uvedla, že muž měl u sebe střelnou
zbraň, že jí vyhrožoval, a že zbraň
před příchodem strážníků ukryl
v jednom z kontejnerů na odpad
před budovou. Poté zbraň z kontejneru vytáhla a předala ji strážníkům.
Vzhledem k okolnostem strážníci muže zadrželi, a i se zbraní muže
předali k dalšímu šetření Policii ČR.
Po bližším ohledání bylo zjištěno, že
se jedná o plynovou pistoli.
Alkohol za volantem
Strážníci zadrželi řidiče pod vlivem alkoholu. Při obchůzkové činnosti v ulici Komenského zahlédli
strážnici vozidlo jedoucí ulicí Jana
Masaryka v protisměru. Strážníci
vozidlo zastavili a při řešení dopravního přestupku pojali podezření, že
řidič je pod vlivem alkoholu. U řidiče byla provedena dechová zkouška,
s výsledkem 1.36 promile alkoholu
v krvi.

Aby děti mohly lépe číst

Stanislav Maštera
Prevence
Strážníci se podíleli na zajištění veřejného pořádku v okolí fotbalového
stadionu při zápasech FC Vysočina a
HC Dukla Jihlava v okolí Horáckého
zimního stadionu. Městská policie
zajišťovala veřejný pořádek v průběhu komunálních voleb do zastupitelstva města Jihlavy.
Statistika
V říjnu zaznamenala Městská policie Jihlava celkem 2.698 případů
narušení veřejného pořádku nebo
porušení zákona. Občané se s oznámením či žádostí o pomoc obrátili
na MP v 545 případech. Bylo zpracováno 627 přestupků, z nichž 36
se týkalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o pohybu psů na
veřejném prostranství, 34 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
154 kontrol. Na protialkoholní záchytnou stanici bylo z důvodu ohrožování vlastního zdraví převezeno 10
podnapilých osob. Nejvyšší zaznamenané množství alkoholu v krvi
bylo 3,12 promile; jednalo se o
muže nalezeného v podnapilém stavu v parku, který je na záchytnou
stanici převážen opakovaně. V oblasti udržování pořádku ve městě strážníci zjistili a příslušným orgánům
předali 431 závad, včetně šesti dlouhodobě odstavených vozidel, která
vykazovala známky vraku. Do útulku
pro opuštěná zvířata bylo umístěno
12 odchycených toulavých psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

SBÍRKA BRÝLÍ. Koordinátorka Projektu Zdravé město Jihlava Soňa Krátká letos
poprvé uspořádala sbírku dioptrických brýlí, které pomohou se vzděláním dětí v rozvojových zemích. Celkem se vybralo 750 brýlí, které si přijel osobně převzít zástupce Lionského klubu, iniciátora mezinárodní sbírky, Ivan Galan. Brýle se dostanou do
školních lavic přes třídírnu v Itálii, pomocí humanitárních akcí. Foto: archiv MMJ

Heroltice s novou kanalizací

V Herolticích proběhlo setkání zástupců města a místních obyvatel
nad tématem oprav stávající kanalizace a stavby nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Stavební práce v Herolticích začaly
na konci října letošního roku, a termín dokončení je stanoven na únor
roku 2020. Investorem stavby je statutární město Jihlava, zástupcem
investora a manažerem stavby pak
Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s.
Rozpočet stavby se blíží třiceti čtyřem milionům korun.
Výrobní náměstek společnosti
JVAK Zbyněk Morkus představil celý
projekt místní zaplněné hospodě.
Obyvatelé měli možnost zeptat se na
dopady projektu i prvního náměstka
primátorky Petra Laštovičky, ředitele společnosti JVAK Jiřího Benáčka a
vedoucí Odboru správy realit města
Jihlavy Dany Kratochvílové.
Délka nově budovaného kanalizačního řadu je více jak dva kilometry,
při jeho stavbě bude provedeno také
přes osmdesát nových kanalizačních
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Jméno
MUDr. Minaříková Zora
Dr. Kolomiiets Oleg
MUDr. Nahodil František
MDDr. Gurková Dana
Stomatologické centrum Jihlava
MDDr. Nováková Zuzana
MUDr. Vítů Lenka
MDDr. Kárník Stanislav
MUDr. Dobrovolný Lumír
MUDr. Štumar Miloš
MUDr. Šulc Milan
MUDr. Vašek Zdeněk
MUDr. Vashchuk

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

Místo poskytování, telefon
Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, 567 314 213
Poliklinika Třešť, spol. s r.o., Palackého 1334 589 01 Třešť, 567 210 820
Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, 567 318 137
Havlíčkova 34a, tel 774 818 088
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
DentEsthes, s.r.o., Stonařov 70, 588 33 Stonařov, 567 319 385
Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 567 333 470
zatím nemá místo poskytování (ordinaci)
5. května 3311/4, 586 01 Jihlava, 567 211 681
Svatojánská 431, Telč, 567 223 818
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 570
Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, 567 234 450
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820

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

Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
tel. 567 157 211

přípojek s celkovou délkou téměř
700 metrů. Díky místnímu terénu
bude splašková kanalizace gravitační, se samospádem, a bez potřeby
přečerpávání. Kanalizace bude ústit
do nově vybudované aktivační čistírny odpadních vod, s kapacitou
zpracování odpadní vody pro 300
obyvatel, což by mělo stačit i pro
dlouhodobější rozvoj obce. Čistící
nádrže budou uvnitř objektu, a opatřeny kvalitní vzduchotechnikou, aby
bylo zamezeno šíření obtěžujícího
zápachu. Vyčištěná odpadní voda
bude vypouštěna do obecního rybníka pod vsí, ve vlastnictví města.
Stavba je naplánována na celkem
pět etap. Pokud to dovolí klimatické
podmínky, bude probíhat i přes zimní období.
„Díky dnešnímu setkání můžeme
předejít případným komplikacím a informovat místní o změnách a omezeních, které mohou v souvislosti se stavbou nastat. Vedle toho zde mají místní
i velmi praktickou možnost předjednat
s dodavatelem konkrétní technické požadavky, například přetrasování jejich
přípojky,“ shrnul přínosy setkání náměstek primátorky Petr Laštovička.
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Silný vítr vyvrátil
strom v Parku GM
Koncem října se Jihlavou prohnal
silný vítr, dle informací Českého
hydrometeorologického ústavu mohl
dosahovat rychlosti až 90 km/h. Nápor větru bohužel nevydržela vrba v
Parku Gustava Mahlera.
„Oproti ostatním stromům v parku
měla na sobě vrba stále dost listí a vítr
se měl do čeho opřít. Spolu s podmáčenou půdou kvůli předchozím deštivým
dnům to vedlo k vyvrácení stromu.
Jsme rádi, že se hlavně nikomu nic nestalo, a během příštího roku vysadíme
v parku strom nový,“ uvedla vedoucí
odboru životního prostředí Katarína
Ruschková.
Silný noční vítr zasáhl také jihlavské lesy. Jisté ale je, že v lesích města
Jihlavy letos větší škody než vítr napáchal kůrovec.
-tz-

