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V současné době přibývají zejména v Jihlavě pří-
pady vloupání do sklepních kójí. Poslední takový 
skutek, který policisté prověřují, se stal na ulici 
Leoše Janáčka. 

Začátkem března vypáčil neznámý pachatel 
vstupní dveře panelového domu. Neuzamčenými 
dveřmi se dostal do společných sklepních prostor 
v suterénu. Vloupal se zde do tří sklepních kójí, ze 
kterých odcizil elektroniku, motorový olej a alko-
holické nápoje. Krádeží způsobil pachatel před-
běžně vyčíslenou škodu čtrnáct tisíc korun. Po-
škozením vstupních dveří vznikla škoda přibližně 
dva tisíce korun. Případ policisté prověřují pro 
podezření ze spáchání přečinu krádež a přečinu 
porušování domovní svobody.

Na dopadení pachatele nebo pachatelů policisté 
intenzivně pracují. Objasňování této trestné čin-
nosti je obtížné. 

„Pachatelé využívají skutečnosti, že se ve sklepních 
prostorách domů pohybuje velmi malé množství lidí, 
a to prakticky po celý den. Je zde malá pravděpodob-
nost, že by byli pachatelé přistiženi svědky nebo že by 
je při krádeži někdo slyšel,“ řekl npor. Petr Krčál, 
vedoucí Obvodního oddělení Jihlava. 

Pachatelům také nahrává jistota snadného výděl-
ku, neboť ve sklepních kójích má téměř každý ma-
jitel uložené věci, které se dají snadno zpeněžit ne-
bo zkonzumovat. Jedná se o jízdní kola, sportovní 
vybavení, elektroniku, nářadí, potraviny a alkohol. 
Dopadení pachatelů také znesnadňuje skutečnost, 
že mnoho poškozených zjistí, vzhledem k méně 
časté návštěvnosti těchto prostor, že se jim pacha-
tel vloupal do sklepní kóje až po delší době.

Při objasňování této trestné činnosti by policis-
tům výrazně pomohla zejména všímavost občanů. 
„Je důležité, aby obyvatelé domu věnovali pozornost 
neznámým osobám, které se pohybují po domě a v 
případě, že si všimnou podezřelého člověka, okamžitě 
informovali policisty,“ přiblížil komisař Petr Krčál. 

Ke krádežím ve sklepních kójích nedochází jen v 
noci, jako je typické pro vloupání do jiných objek-
tů, ale prakticky kdykoli. Není nijak neobvyklé, že 
pachatelé vniknou do domů s cílem vloupat se do 
sklepní kóje i během dne. Jednoduše zazvoní na 
zvonek u vchodu a čekají, až je někdo do domu 
pustí nebo vejdou dovnitř s příchozím obyvatelem. 
Je proto důležité se na takové situace zaměřit a neu-
možňovat pachatelům snadný přístup do domů.

Mezi případy, ve kterých se podařilo v minulos-
ti pachatele dopadnout, byla také krádež jízdního 
kola v domě, kde si jeden z obyvatelů všiml dvou 
podezřelých osob, které nesly kolo. Navíc měl po-
cit, že se jedná o kolo patřící dalšímu z obyvatelů 
domu. Svědek přivolal policisty a uzamkl vstupní 
dveře. Pachatele pak policisté v domě zadrželi a 
jízdní kolo se vrátilo zpět jeho majiteli.

„Dále je důležité, aby v případě, že majitel zjistí 
vloupání do sklepní kóje, okamžitě přivolal policisty 
a nevstupoval do míst, kde se pachatel pohyboval, a 
tím neničil stopy, které po sobě mohl zanechat,“ zdů-
raznil npor. Petr Krčál. 

Jak dále dodal, proti pachatelům se dá také brá-
nit důsledným zamykáním vstupních i všech dal-
ších dveří. Nestačí dveře, které jsou opatřeny tzv. 
koulí, pouze zabouchnout. Takto zajištěné dveře 
nejsou jako ochrana před pachateli dostatečné.

Pokud tato doporučení přijmou všichni obyva-
telé domu a důsledně je budou dodržovat, výraz-
ně tím zvýší svoji ochranu před rizikem vloupání 
do sklepních kójí, bytů i všech ostatních krádeží v 
domě. por. Bc. Jana Kroutilová, 

 komisař

Počet vloupání do sklepů se zvýšil

V polovině března začaly práce u 
Mariánského (morového) sloupu 
na jihlavském Masarykově náměs-
tí. Při restaurování památky v roce 
2009 restaurátoři zjistili, že kořeny 
okolních stromů prorůstají do pod-
loží památky a narušují cihlovou 
vyzdívku soklu. 

„Problém se objevuje i u schodiště, 
které kořeny zvedají a voda zatéká 
do vyzdívky soklu,“ popsal Ondřej 
Stránský z odboru správy realit jih-
lavského magistrátu. Odbor proto 
zadal úpravy na soklu morového 
sloupu. 

Bude se rozebírat kamenná dlaž-
ba, odtěží se podloží do hloubky asi 
60 cm, odborníci zkontrolují koře-
ny stromů, následně se výkop opatří 
protikořenovou fólií, jáma se zasy-
pe štěrkem a položí se dlažba. Práce 
bude trvat dva až tři týdny, přepo-
kládaná cena je 35 tisíc korun. „Na 
uvedené práce máme vydáno souhlas-

né závazné stanovisko stání památko-
vé péče,“ ujistil Ondřej Stránský. 

V roce 2009 byl u stromů kolem 
Mariánského sloupu zřejmě vůbec 
poprvé v České republice použit tak 
zvaný pneumatický rýč, který ulevil 
kořenům pod udusaným povrchem. 
V roce 2009 také radnice nechala 
sloup zrestaurovat, při té příležitos-
ti restaurátoři zjistili prorůstání ko-
řenů stromů do podkladu památky.

Mariánský (morový) sloup byl 
postaven na náměstí v roce 1690 
jako poděkování za ochranu před 
morovou epidemií.  Na vrcholu je 
umístěna kopie sochy Immaculaty, 
jejíž originál je v historické budově 
radnice. Na nárožích podstavce jsou 
sochy sv. Františka Xaverského, sv. 
Josefa, sv. Šebestiána a sv. Jakuba. V 
blízkosti sloupu je umístěna pamět-
ní deska Evžena Plocka, který se v 
roce 1969 nedaleko odtud upálil na 
protest proti sovětské okupaci. -lm-

Pod morový sloup prorůstají kořeny

KOŘENY stromů kolem morového sloupu narušily podloží, a tak je nutná opra-
va. Foto: archiv MMJ

Nejstarší obyvatel Jihlavy, pan 
Josef Miksa, slavil 101. naroze-
niny. K významnému jubileu mu 
přišli blahopřát náměstek primá-
tora František Zelníček a radní a 
předsedkyně Komise Rady měs-
ta Jihlavy pro občanské záležitos-
ti Renata Fehérová. Návštěva z 
radnice přinesla oslavenci dárko-
vý koš, květiny a pamětní list.

„Je to jednoduché, chovali jsme 
králíky,“ prozradil svůj recept na 
dlouhověkost jubilant, který je 
ale v dobré kondici i díky své ve-
selé povaze. Věnoval se hudbě, 
zpíval, hrál na harmoniku, klari-
net a trubku, sbíral známky a ry-
bařil. 

Josef Miksa se narodil 3. března 
1911 v Kamenici u Humpolce, 
pracoval na stavbě silnic, po ne-
moci pracoval jako vrátný. -lm-

Blahopřání ke 101. narozeninám

NEJSTARŠÍMU obyvateli Jihlavy Josefu Miksovi blahopřeje náměstek primátora 
František Zelníček. Foto: archiv MMJ

Kdo je z Jihlavy a potřebuje kom-
post, může si ušetřit výdaje - dosta-
ne jej zdarma. Stačí mít uhrazené 
poplatky za svoz komunálního od-
padu za rok 2011. Každý Jihlavák 
si pak může vyzvednout asi 15 kg 
kompostu (jeden pytel).

Důležité je mít doklad o zapla-
cení - ústřižek složenky. Pokud už 
ho nemáte, nebo jste platili ban-
kovním převodem, můžete si na 
ekonomickém odboru Magistrátu 
města Jihlavy vyzvednout potvrze-
ní o zaplacení (vchod z Hluboké 
ulice, II. patro, kancelář 105). 

Obsluha sběrného dvora společ-
nosti SMJ na Havlíčkově ulici vám 
pak vydá patřičné množství kom-
postu, který je balený v pytlích po 
asi 15 kilogramech. Akce bude tr-
vat po celý měsíc duben. -lm-

Jihlaváci dostanou 
kompost zdarma


