
V letošním roce od začátku ledna 
do konce října vyjížděli policisté na 
Jihlavsku ke 34 případům krádeží 
vloupáním do rekreačních objektů. 
Pachatelé vloupáním způsobili ško-
du 364 tisíc korun. 

Objasňování těchto případů je 
značně složité. Jihlavským policis-
tům se podařilo objasnit téměř 15 
% těchto případů.

V loňském roce za stejné období 
došlo k 83 vloupáním do rekreač-
ních objektů, kdy škoda byla vyčís-
lena přes 1.700.000 korun. Trestná 
činnost u případů krádeží vloupá-
ním se tedy v letošním roce za uve-
dené období snížila téměř o 60 % 
oproti loňskému roku. 

V roce 2009 evidujeme do konce 
října 22 skutků vloupání do rekre-
ačních objektů se škodou 316 tisíc 
korun.

Pachatelé se do chat vloupáva-
jí především přes zajištěná okna a 
dveře. Ke svým činům nejčastěji 
používají různá páčidla nebo před-
měty, které se nacházejí v blízkosti 
chat. Jedná se především o zahradní 
nářadí nebo jiné kovové předměty, 
které by mohly být užity k páčení. 

Nejčastějším cílem pachatelů 
jsou v rekreačních objektech různá 
elektrická nářadí, elektronika, ku-
chyňské nádobí, rybářské potřeby, 
starožitnosti, oblečení, potraviny a 
alkoholické nápoje. Pachatel odcizí 
z rekreační chaty veškeré vybavení, 
které by mohl dále prodat.

Někteří pachatelé především v 
chladném počasí využívají rekreační 
chaty pouze k přenocování. V těch-
to případech pak majiteli vznikne 
škoda především na poškozených 
dveřích, popřípadě oknech nebo na 
zařízení chaty.

Na Jihlavsku patří k lokalitám, 
kde policisté evidují zvýšený počet 
vloupání do rekreačních objektů, 
chatová oblast v Hruškových Dvo-
rech, Zaječí skok, Střížov a Příměl-
kov. 

Další takové oblasti se nacházejí 
v okolí Pávovského a Maršovského 
rybníku a v zahrádkářských koloni-

ích v okolí města Jihlavy. Dopadení 
pachatele je v případě vloupání do 
rekreačních objektů velmi obtížné, 
neboť majitelé často krádež zjis-
tí až po delší době. Vlivem časové 
prodlevy dochází k poškození nebo 
zničení některých stop. 

V chatových oblastech se pohy-
buje malé množství osob, proto je 
pro policisty velmi obtížné nalézt 
možné svědky vloupáních, kteří by 
mohli poskytnout k případům důle-
žité informace. 

Majitelům chat doporučujeme, 
aby si ve svých chatách nenechávali 
v době nepřítomnosti cenné věci. Je 
vhodné objekt zabezpečit elektro-
nickým zabezpečením a mechanic-
kými zábrannými prostředky, jako 
jsou například bezpečnostní zám-
kový systém, mříže, uzamykatelné 
okenice. 

Není také dobré nechávat si u re-
kreačního objektu viditelně žebřík. 
Uklizené by měly být rovněž všech-
ny věci, které by pachatel mohl při 
násilném vniknutí do objektu po-
užít. Jedná se především o sekery, 
nářadí a předměty, které je možné 
využít k páčení.

Je vhodné rekreační objekt i v 
zimních měsících nepravidelně na-
vštěvovat. Uklizený sníh v okolí 
chaty budí zdání pobytu majitele v 
objektu. Dále je důležité si všímat 
pohybu podezřelých osob a vozidel 
v chatových oblastech.

Pokud dojde k vloupání do rekre-
ačního objektu, je pro policisty dů-
ležité, aby majitel nevstupoval do-
vnitř a tuto věc neprodleně oznámil 
policii. 

Vhodné je si pořídit fotodoku-
mentaci cenných věcí v rekreačním 
objektu. Policisté by v případě od-
cizení věcí využili tuto dokumenta-
ci při pátrání a identifi kaci odcize-
ných věcí.

Policisté provádějí v chatových 
oblastech nepravidelné preventivní 
kontroly. V zimních měsících jsou 
tyto kontroly intenzivnější.

 por. Mgr. Miroslav Pecka, 
 komisař

Zabezpečte si před zimou svoji chatu

Při předvánočních nákupech si lidé 
do vozidel průběžně nosí a ukládají 
nakoupené zboží. Jediným místem 
vhodným pro uložení věcí je zavaza-
dlový prostor. 

Naprosto nevyhovující je odložení 
tašek na sedadla. Každého totiž při 
návratu může čekat nepříjemné pře-
kvapení v podobě rozbitého okénka 
a prázdného vozidla. Řidiči by ne-
měli zapomenout při svém odchodu 
vždy vozidlo uzamknout. Vozidlo 
by nemělo zůstat odemčené ani při 
ukládání nakoupených věcí do za-
vazadlového prostoru nebo při od-
vezení nákupního vozíku, byť by to 
bylo jen na chviličku. 

V době nepřítomnosti řidiče by 
neměly uvnitř vozidla zůstat nikdy 
klíčky v zapalování. Při ukládání na-
koupených věcí do auta by občané 
neměli zapomínat na hlídání svých 
peněženek. Není vhodné si po tuto 
dobu kabelku nebo peněženku kam-
koli odložit, doporučujeme mít pe-

něženku a další cennosti stále u sebe. 
Velmi často také lidé přijdou o svoji 

peněženku tím, že si ji položí v době 
odemykání nebo zamykání vozidla 
na střechu a poté na ni zapomenou. 

Obecné pravidlo je, že riziko vy-
kradení vozidla může každý člověk 
snížit tím, že nebude v době své ne-
přítomnosti nechávat v automobilu 
viditelně odložené cenné věci, ze-
jména kabelky, kufříky a jiná zava-
zadla, mobilní telefony, fotoaparáty, 
notebooky, peněženky a ani další vě-
ci, jako je např. oblečení. 

I zdánlivě bezcenná věc může pa-
chatele nalákat a škoda pak majiteli 
vznikne poškozením vozidla. Nepo-
může ani, když peněženku majitel ve 
vozidle uschová, pachatelé mají vel-
mi dobrou znalost o místech, kam 
lze cenné věci uložit, a ta také při 
vloupání do automobilu prohledají.  

 por. Bc. Jana Kroutilová,
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ 
 POLICIE KRA JE VYSOČINA

Pozor na zloděje při nákupech
Blíží se čas vánočních svátků a tato 

doba s sebou tradičně přináší také 
zvýšený počet lidí, kteří se pohybují 
v ulicích, a nakupujících v prodej-
nách a obchodních domech. Této 
situace mohou využít pachatelé ke 
krádežím a vloupáním do vozidel. 

Při nakupování je pozornost a 
ostražitost občanů rozptýlena a toho 
využívají zloději ke krádežím. Lidé u 
sebe při nakupování dárků a při dal-
ších předvánočních nákupech mají 
větší množství peněz a jejich odcize-
ní je o to bolestnější. 

Mezi riziková místa, kde by měli 
být občané ostražití a měli by si své 
peněženky a další cennosti hlídat, 
patří obchodní domy, prodejny, trhy, 
kulturní a sportovní akce, hromadné 
dopravní prostředky a rušné ulice. 

Ženy by na těchto místech neměly 
v žádném případě kabelku odkládat. 
Dále by kabelku neměly pokládat 

nebo zavěšovat na nákupní vozíky. 
Bezpečné místo pro kabelku je pou-
ze v blízkosti její majitelky nejlépe v 
oblasti před sebou, tak, aby na ni že-
na viděla. Důležité je nenechávat si 
kabelku otevřenou. 

Do tašek, které není možné uza-
vřít, je vhodné si cenné věci nedávat. 
Skutečným rizikem a lehkomyslností 
je mít v takové tašce položenou pe-
něženku navrchu. 

Mezi časté způsoby okradení mu-
žů patří odcizení peněženky z kapsy 
kalhot. V případě uložení peněženky 
v oděvech je nejvhodnější varianta 
mít peněženku ve vnitřní kapse bun-
dy. V době předvánočních nákupů 
rovněž dochází vlivem stresu a snižu-
jících se míst k parkování k drobným 
nehodám, které nejsou většinou váž-
né, ale přispívají k dalším zbytečným 
nepříjemnostem. Řidiči by měli být 
ohleduplní a trpěliví. 

Riziko vykradení vozidla lze snížit

Zima je za dveřmi a podle slov mluvčího Slu-
žeb města Jihlavy (SMJ) Martina Málka jsou je-
jich zaměstnanci připraveni. 

Zimní údržba v Jihlavě je připravena od 1. lis-
topadu na základě objednávky Magistrátu města 
Jihlavy - odboru dopravy. Ukončení objednávky 
se stanovuje na 31. 3. 2012.

Zimní údržba bude spočívat v zajištění sjízd-
nosti a schůdnosti místních komunikací. 

K posypu se smí používat písek nebo kamenná 
drť. Je zakázáno používat popel, škváru, domov-
ní odpad a jiné hmoty znečišťující komunikace 
nebo ovzduší.

Zimní údržbu budou zajišťovat na základě 
smlouvy a objednávky SMJ, včetně zpravodajské 
služby, a to na místních komunikacích I., II., III. 
a IV. třídy ve vlastnictví města podle schválené-
ho pořadí důležitosti.

Časové limity k obnově sjízdnosti s výjimkou 
kalamitních situací jsou stanoveny následovně:

Po skočení spadu sněhu – nebo vytvoření ná-
mrazy.

- I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
- III. pořadí důležitosti – po ošetření komuni-

kací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
SMJ udržují cca 500 km místních komunika-

cí I., II., a III. třídy včetně chodníků (spadají do 
komunikací IV. třídy). Pracovníci SMJ budou 
také zajišťovat ruční čištění schodišť, přechodů 
pro chodce a ostatních ploch. Na tuto práci bude 
operativně připraveno nastoupit až 40 lidí. 

Posypová činnost je rozdělena na:
a) preventivní posyp
b) posyp chemickými rozmrazovacími látkami
c) zdrsňovací posyp
d) likvidační posyp
e) úložiště posypových materiálů
Materiál na posyp připravený ve skladech:
- 1300 t soli
- 250 t písku 

- 200 t drť: objednává se aktuálně od místních 
fi rem na základě klimatických podmínek, viz vel-
ká vrstva spadaného sněhu.

Materiál na posyp se doplňuje průběžně bě-
hem období zimní údržby!

Úložiště posypových materiálů :
Sůl, písek a drť je uložena v ulici Telečská – au-

topark Pístov.
Solanka je odebírána ze zásob KSÚS Jihlava a 

SÚ Dálnic Velký Beranov.
Dále bylo rozmístěno po Jihlavě už 130 kusů 

plastových kontejnerů k uskladnění posypového 
materiálu na ruční posyp.

Také bylo už zatlučeno 30 kůlů podél místních 
komunikací, a to konkrétně v lokalitách Henčov, 
Heroltická, Kosovská, Průmyslová, S. K. Neu-
manna a Vrchlického. 

V zimním období se intenzivně sleduje vývoj 
počasí a je zřízen dispečink údržby místních ko-
munikací. Jeho činnost je zajištěna nepřetržitě 
24 hodin denně. -lm-

Plán zimní údržby místních komunikací
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