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Zastupitelé posvětili...
(Dokončení ze str. 22)

Usnesení č. 365/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
n e u k l á d á 
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Jihlavy:
Zkontrolovat činnost a rozhodování Rady města Jihlavy 

ve věci pronájmu prostor Radniční restaurace fi rmě FABES, 
provozovateli Radničního pivovaru, v souvislosti s problémy 
kolem opravy, resp. rekonstrukce a modernizace vzducho-
techniky.

Usnesení č. 366/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
záměr rozšířit kapacitu předškolních zařízení ve městě Jih-

lavě na základě nájemního vztahu s Krajem Vysočina dle 
zdůvodnění a závazek fi nancovat rozšíření kapacity před-
školních zařízení ve městě Jihlavě uvedeným způsobem 
v průběhu let 2012 až 2014 ve výši do 5 000 000 Kč (bez 
DPH)

 Ing. Jaroslav Vymazal,  primátor města 
 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, náměstek primátora

Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pro-
tialkoholní záchytnou stanici v kraji Vysočina, 
zveřejnily statistiku za první pololetí roku. Ze sta-
tistiky uvádíme:

1. Počet zachycených osob  –  541 osob cel-
kem 

487 osob mužského pohlaví 
54 osob ženského pohlaví

2. Počet opakovaně zachycených - 207 osob 
(1 osoba – 47 x zadržená,1 osoba – 38 x zadrže-

ná,1 osoba – 32 x zadržená),jedná se o osoby,kte-
ré byli opakovaně zachyceny během provozování 
protialkoholní záchytné stanice SMJ. Tento počet 
není jenom za I. pololetí roku 2011, ale od doby 
instalace počítačového programu, který tuto sta-
tistiku zaznamenává, a to je od roku 2004.

3. Žádost Policie ČR, Vojenské policie a 
Městských policií v Kraji Vysočina o umístění 
osob v PZS – 541 osob

4. Podíl zdravotnických zařízení při zachyce-
ní osob – 158 osob

(např. odděl. ARO, centrální příjem Jihlava, chi-
rurgické, ortopedické, interní, neurologie, psychi-
atrie, traumatologie, oční, ORL, RTG odd., zdra-
votnická záchranná služba kraje Vysočina a další)

5. Věková kategorie – zadržený musí dosáh-
nout minimálně 15 let (nižší věková kategorie 
se předává na dětské oddělení).

Nejmladší zachycený za I.pololetí roku 2011 – 
17 let

Nejstarší zachycený za I.pololetí roku 2011 – 86 
let

Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kate-
gorii 41-50 let- 135 osob

Průměrný věk zachycených osob 40 let

6. Trvalé bydliště zachycených osob – kraj 
VYSOČINA

Jihlava – 145
Havlíčkův Brod – 66
Pelhřimov – 43
Třebíč – 98
Žďár nad Sázavou – 86

Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů 
– 86

Cizí státní příslušníci – 17 (Slovensko-12, Ukra-
jina-3, Polsko-2).

7. Pracovní zařazení zachycených osob – uve-

den zaměstnavatel – 119
hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 183
bez prac. poměru neevidován – 64
studující – 21
důchodce – 28
důchodce částečný - 4
invalidní důchodce – 35
soukromý podnikatel – 2
živnostník – 42
neurčeno – 34
mateřská dovolená – 3
chovanec - 0
voják z povolání – 2
státní zaměstnanec – 0
duchovní – 3
péče o osobu blízkou - 1

8. Délka zadržení PZS/v hodinách/
- na základě změny v zákoně už neplatí, že do-

ba záchytu musí být minimálně 8 hodin, ale no-
vě platí výklad: “Po odeznění klinických příznaků 
opilosti“ to znamená, že tato doba může být krat-
ší než 8 hodin, pokud už zachycená osoba nejeví 
známky opilosti. Maximální délka záchytu 24 ho-
din nadále zůstává.

Podle stupně opilosti – měří se v promile al-
koholu v krvi speciálním přístrojem – Alcotest 
DRÄGER 7410 plus.: zkoušce podrobeno – 490 
osob

(u ostatních osob nebylo možné hodnoty změřit 
pro neschopnost nebo nespolupracovali)

nejvyšší naměřená hodnota – 4,340 %o 
nejkratší - 8 hodin, nejdelší – 23 hodin 55 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 11 ho-

din 30 minut

9. Cena za záchyt - 4000,- Kč (stejná pro ci-
zince)

pokud nezaplatí na místě, převezme takzvané 
„Uznání dluhu“ a má 14 denní lhůtu na zaplacení.

Platby přímo na místě v hotovosti – 101 osob  – 
220.600,-Kč

440 osob zaplatilo -          0,- Kč
0 osoba zaplatila -    100,- Kč          (000,-Kč)
0 osoba zaplatila -    200,- Kč          (000,-Kč)
1 osoba zaplatila -    300,- Kč          (300,-Kč)
1 osoba zaplatila -    400,- Kč          (400,-Kč)

16 osob zaplatilo -      500,- Kč       (8.000,-Kč)
3 osoby zaplatili -     600,- Kč       (1.800,-Kč)
0 osob zaplatilo -      700,- Kč          (000,-Kč)
2 osoby zaplatili -     800,- Kč       (1.600,-Kč)
0 osob zaplatilo -      900,- Kč         (000,-Kč)

23 osob zaplatilo –  1.000,- Kč      (23.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.100,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.200,- Kč        (0.000,-Kč)

0 osob zaplatilo -   1.300,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.400,- Kč        (0.000,-Kč)
2 osoby zaplatili -  1.500,- Kč        (3.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.600,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.800,- Kč        (0.000,-Kč)
12 osob zaplatilo - 2.000,- Kč      (24.000,-Kč)
0 osoba zaplatila -  2.400,- Kč         (0.000,-Kč)
3 osoby zaplatili –  2.500,- Kč        (7.500,-Kč)
0 osoba zaplatila -  2.700,- Kč        (0.000,-Kč)
1 osoba zaplatila -  3.000,- Kč        (3.000,-Kč)
0 osoba zaplatila -  3.500,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatila-     3.800,- Kč        (0.000,-Kč)

37 osob zaplatilo –   4.000,- Kč    (148.000,-Kč)

10. Kapacita protialkoholní záchytné stanice 
-  8 místností

z toho: 2 místnosti – 1x pevné lůžko
6 místností – v každé 2-3 mobilní lůžka

11. Počet zaměstnanců PZS 
5 lidí – odbornost Střední zdrav. škola
5 pracovníků ve stálém pracovním poměru                                            

12. Lékaři -  12 praktických lékařů na doho-
du

1 garanční lékař – 2 atestace 
(1 - psychiatrie, 2 - alkoholismus, toxikologie)

14. Přehled důvodů k přijetí do PZS Jihlava 
- ohrožení vlastního života a zdraví - 205
veřejné pohoršení - 75
ohrožení života a zdraví jiných osob - 15  
řidič pod vlivem alkoholu - 20
násilí vůči jiným osobám fyzické i slovní napa-

dení - 46
násilí vůči rodinným příslušníkům fyzické i slov-

ní napadení - 36
trestná činnost - 19
ohrožení BESIP - 8
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 11
poškozování cizí věci - 0
přestupek proti občanskému soužití - 0
rušení nočního klidu – 5
agrese při ošetření - 12
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 0
agrese fyzická nebo slovní  proti Policii ČR - 4 
ohrožování veřejného pořádku - 0 
zneužití tísňového volání - 0 
agrese fyzická nebo slovní proti Městské policii 

– 1
přestupkové jednání – 58
ničení majetku – 18
výtržnost - 8
 (Dle podkladů SMJ –lm-)

Sledované statistiky záchytky
LOĎ NA BŘEZINKÁCH. Takovouto podobu má dětské hřiště na sídlišti Březinova. V zářijovém vydá-
ní NJR se na dětská hřiště, jejich lokaci a podobu, podrobněji zaměříme. Foto: Lubomír Maštera 

Představíme dětská hřiště


