
STRANA     20 Aktuality NJR - PROSINEC  2013

Občanské sdružení Nebojte se po-
licie otevírá od února 2014 druhý 
ročník Policejní akademie pro senio-
ry. Jedná se o sérii na sebe navazují-
cích besed se seniory, na kterých jsou 
jednak upozorňováni na různá rizika, 
která jim v běžném životě hrozí, a jed-
nak jsou senioři při besedách i připra-
vováni, jak se těmto rizikům bránit. 

„Druhý ročník navazuje na Policejní 
akademii pro seniory, která byla úspěš-
ně realizovaná v letošním roce. Novin-
kou druhého ročníku bude to, že počet 
besed se zvýší z dvaceti na dvacet čtyři 
a besedy budou rozděleny do dvou po-
loletí (od února do května a od září do 
prosince),“ řekl Antonín Křoustek, 
předseda o. s. Nebojte se policie. 

Na policejní akademii se mohou 

přihlásit jednak noví zájemci (bě-
hem besed se budou probírat i té-
mata, která byla diskutována v prv-
ním ročníku) a jednak i senioři, 
kteří absolvovali první ročník, pro-
tože k diskuzi jsou připravena i té-
mata nová. 

Mezi nejzávažnější z nich patří pro-
blematika ochrany zdraví, majetku 
(včetně podmínek nutné obrany 
a krajní nouze), ochrana před podo-
mním prodejem (i když je v Jihlavě 
zakázán) a pořád ještě stále hrozící 
rizika při účasti na předváděcích ak-
cích. 

„Probírat budeme ale i problematiku 
seniorů v dopravě a ohrožení seniorů při 
domácím násilí. Nově budeme diskuto-
vat i o zdravém životním stylu a napří-

klad i zásadách poskytnutí první pomo-
ci při zranění. Daleko větší prostor bude 
v letošním ročníku věnován tentokrát již 
aktivnímu nácviku sebeobrany seniorů 
při jejich napadení. Tak, jako v prvním 
ročníku, bude účastníkům akademie 
poskytnuta bezplatná právní a organi-
zační pomoc při řešení jejich svízelných 
životních situací,“ doplnil Křoustek.

Během akademie se její účastní-
ci budou moci seznámit daleko lé-
pe s činností policistů Policie ČR 
a strážníků Městské policie Jihlava, 
protože akce je připravována v úzké 
spolupráci s těmito složkami. I druhý 
ročník Policejní akademie pro senio-
ry je podporován Krajským úřadem 
Kraje Vysočina a městem Jihlavou.
 -lm-

2. ročník Policejní akademie pro seniory
Kdo se může přihlásit: 
senior z Jihlavy starší 60 let

Jak se může přihlásit:
telefonicky na tel. čísle 724 954 926
e-mailem:
nebojtesepolicie@seznam.cz

Do kdy se může přihlásit: 
do 15. ledna 2014

Začátek akademie: 
čtvrtek 6. 2. 2014 v aule Vysoké 
školy polytechnické v Jihlavě, 
ul. Tolstého.

Účastnický poplatek: 
100,- Kč za obě pololetí.

V ulicích Osvobození, Šrámkova 
a Arbesova v části města Jihlava – He-
lenín proběhla rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení. V ulicích Osvobození 
a Šrámkova bylo před rekonstrukcí 
zastaralé osvětlení ve špatném tech-
nickém stavu, navíc bylo na stožárech 
vzdušného vedení nízkého napětí.  
Převážná část ulice Arbesova veřejné 
osvětlení dokonce neměla. 

„Při rekonstrukci jsme staré osvětlení 
nahradili moderními LED svítidly, kte-
rá mají nižší spotřebu. Šetří rozpočet 
města a životní prostředí. Lepší osvět-
lení ulic přispěje i k bezpečnosti dopra-
vy,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

V Heleníně bylo při rekonstruk-
ci umístěno 33 svítidel veřejného 
osvětlení na samostatných stožárech, 
z toho 21 svítidel je nahrazeno a 12 
svítidel je vybudováno nově. Stávají-
cí vzdušné vedení je nahrazeno zem-
ním vedením. 

Stavební práce na projektu probí-
haly od června do konce září 2013, 
zhotovitelem projektu byla fi rma 
E.ON Servisní, s. r. o. Celkové nákla-
dy akce činily asi 2,3 milionu korun.

Akce byla podpořena dotací z Fon-
du Vysočiny v rámci projektu „Roz-
voj vesnice 2013 – Rekonstrukce ve-
řejného osvětlení – ul. Osvobození, 
Šrámkova, Arbesova, Jihlava – Hele-
nín“ ve výši cca 145 tis. Kč. -rt-

V Heleníně je nové osvětlení

MODERNÍ LED svítidla nahrazují 
po Jihlavě zastaralé typy osvětlení. Mají 
nižší spotřebu a šetří životní prostředí.
 Foto: archiv MMJ

Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 
Jihlavy Jan Tinka upozorňuje na termín po-
vinné výměny starých řidičských průkazů za 
nové.

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 

1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé po-
vinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uply-
nutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské 
průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou 
zákona č. 119/2012 Sb.). 

Kde si mohu vyměnit ŘP?  
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát 
města), příslušného podle místa trvalého pobytu 
na území České republiky.  

V Jihlavě je tímto pracovištěm odbor dopra-

vy Magistrátu města Jihlavy, Tyršova 18, Jihlava 
(vedle autobusového nádraží).  

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 
do 17.00 a v pátek od 8.00 do 14.00.

Co musím mít s sebou?
–  „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na odboru do-

pravy
–  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
–  průkazovou fotografi i o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
–  ŘP, který podléhá povinné výměně. 

Kdy mi bude vydán nový ŘP?  
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádos-

ti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po 
úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik mě to bude stát?  
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správní-

ho poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše 
– správní poplatek 500 Kč). -lm-

Výzva řidičům se starými řidičskými průkazy

Jihlava je třetím nejbezpečnějším krajským městem
Česká pojišťovna již desátým rokem monitoruje bezpečnost na silnicích 13 

krajských a 59 okresních měst naší republiky a dvakrát ročně sestavuje žebří-
ček ČP Indexu bezpečnosti. Žebříčku krajských měst po prvním pololetí le-
tošního roku, podobně jako v polovině i na konci roku 2012, vévodí Karlovy 
Vary. Jihlava skončila na třetím místě za Pardubicemi. -lm-

Policisté v Kraji Vysočina šetřili od 
začátku letošního roku do konce říj-
na 161 případů úvěrových podvodů. 
Je to o 72 případů více než za stejné 
období v roce 2012. Policistům se 
daří tuto trestnou činnost v téměř 90 
procentech objasnit.

Ve většině případů se jedná o uve-
dení nepravdivých údajů při samotné 
žádosti o úvěr. Narůstá počet lidí, kte-
ří si v minulosti půjčili od bankovních 
i nebankovních ústavů peníze a zjisti-
li, že nejsou schopni úvěry splácet. 

Důvodů je mnoho. Někteří přišli 
o zaměstnání, jiní měli neočekáva-
né výdaje a mnoho dalších důvodů. 
Důsledek je pouze jediný – plateb-
ní neschopnost dlužníka. Lidé tyto 
situace řeší různě. Někteří se snaží 
s věřiteli domluvit například na niž-
ších splátkách a problém řeší včas. 
Spousta lidí ale vzniklý problém od-
kládá a začíná jej řešit až tehdy, kdy 
věřitel hrozí exekucí za nesplacený 

úvěr a podobně. Poté sáhnou po nej-
rychlejším způsobu řešení, a to je ve 
většině případů zažádat o další půjč-
ku s tím, že takto získanými penězi 
splatí předchozí úvěr. 

Potíž je v tom, že pokud dlužník při-
zná v žádosti svoji skutečnou fi nanční 
situaci, nemusí jeho žádosti peněžní 
ústav vyhovět. Lidé proto do žádostí 
uvádí různé zkreslené údaje o svých 
příjmech, případně falšují potvrzení 
o výši příjmů od svých zaměstnavate-
lů nebo uvádějí zaměstnavatele, u kte-
rého nepracují. Neuvědomují si, že již 
tímto jednáním naplňují skutkovou 
podstatu trestného činu úvěrového 
podvodu, za který hrozí až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Velmi často si lidé půjčují peníze 
právě v nadcházejícím období vá-
nočních svátků. Pokud později úvěr 
nesplácí, prověřuje věřitel fi nanční 
situaci dlužníka za pomoci údajů, 
které dlužník uvedl. -lm-

Nebezpečí při uzavírání úvěrů


