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V dubnu pokračuje blokové čistění města
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

U Koželuhů 24.4.2014 čtvrtek 09c
U Větrníku 24.4.2014 čtvrtek 09c
V Důlkách 24.4.2014 čtvrtek 09c
Zahradní (sídliště) 24.4.2014 čtvrtek 09c
Žižkova (parkoviště u Dělnického domu) 24.4.2014 čtvrtek 09c
Brtnická (chodníky od ÚP po Pančavu) 25.4.2014 pátek 10a
Brtnická (spojka Nad Plovárnou) 25.4.2014 pátek 10a
Brtnická (točna trolejbusu) 25.4.2014 pátek 10a
K Pančavě 25.4.2014 pátek 10a
K Pančavě (pěší spojka) 25.4.2014 pátek 10a
Lidická kolonie 25.4.2014 pátek 10a
Nad Plovárnou 25.4.2014 pátek 10a
Tylova 25.4.2014 pátek 10a
Brtnická (chodníky od Znojemské po ÚP) 28.4.2014 pondělí 10b
Hany Kvapilové 28.4.2014 pondělí 10b
Mošnova 28.4.2014 pondělí 10b
Polní 28.4.2014 pondělí 10b
Polní 28.4.2014 pondělí 10b
Polní (25, 25a) 28.4.2014 pondělí 10b
Polní (parkoviště a chodníky) 28.4.2014 pondělí 10b
Škroupova 28.4.2014 pondělí 10b
U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Mošnovu) 28.4.2014 pondělí 10b
U Dlouhé stěny (po Hany Kvapilové) 28.4.2014 pondělí 10b
U Slunce 28.4.2014 pondělí 10b
Vojanova 28.4.2014 pondělí 10b
Znojemská (vrchní chodník nad tarasem) 28.4.2014 pondělí 10b
Brněnská (schody na Křižíkovu) 29.4.2014 úterý 11a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

Křižíkova 29.4.2014 úterý 11a
Křižíkova 29.4.2014 úterý 11a
Tovární 29.4.2014 úterý 11a
U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Křižíkovu) 29.4.2014 úterý 11a
U Rybníčků 29.4.2014 úterý 11a
Znojemská (chodníky od Brtnické) 29.4.2014 úterý 11a
Ztracená 29.4.2014 úterý 11a
Holíkova 30.4.2014 středa 11b
Krajní 30.4.2014 středa 11b
Musilova 30.4.2014 středa 11b
Nad Jihlávkou 30.4.2014 středa 11b
Nezvalova 30.4.2014 středa 11b
Znojemská (chodníky od Brtnické) 30.4.2014 středa 11b
Dlouhá 2.5.2014 pátek 11c
Heidenheimská 2.5.2014 pátek 11c
Jasanová – Dlouhá (chodník) 2.5.2014 pátek 11c
Kamenná 2.5.2014 pátek 11c
Kolmá 2.5.2014 pátek 11c
Lípová 2.5.2014 pátek 11c
Na Vrchovině 2.5.2014 pátek 11c
Náhorní 2.5.2014 pátek 11c
Purmerendská 2.5.2014 pátek 11c
Rantířovská od ul. Lípové-chodník 2.5.2014 pátek 11c
U Pískovny 2.5.2014 pátek 11c
Užhorodská 2.5.2014 pátek 11c
Za Poštou 2.5.2014 pátek 11c

Dokončení ze str. 18

Ve dnech 23. a 24. května 2014 
proběhnou volby do Evropského 
parlamentu. Právo volit do Evrop-
ského parlamentu mají na území 
České republiky též státní občané ji-
ných členských států EU. 

Občané ČR mají možnost hlasovat 
v jakémkoliv volebním okrsku na území 
ČR, nejen pouze ve svém obvyklém vo-
lebním okrsku. Pokud budou mít zájem 
této možnosti využít, je třeba včas požá-
dat o vydání voličského průkazu. 

Žádost je možné podat již ode dne 
vyhlášení voleb na formuláři, který je 
volně ke stažení na stránkách www.
jihlava.cz pod odkazem Volby, stej-
ně jako plná moc k převzetí volič-

ského průkazu. Posledním dnem pro 
doručení žádosti o voličský průkaz 
je 8. květen 2014. Protože na tento 
den připadá v České republice státní 
svátek, doporučuje se žádost odeslat 
tak, aby došla nejpozději 7. května. 

Magistrát umožní občanům doru-
čit žádost osobně, přebírány budou 
na Městském informačním centru 
v Hluboké ulici dne 8. května až do 
16.00 hod. Od tohoto dne bude za-
hájeno vydávání voličských průkazů. 

Jakékoliv dotazy, vztahující se k vo-
ličským průkazům, vám ochotně 
zodpoví příslušní pracovníci správ-
ního odboru na telefonních číslech 
567 167 239 a 567 167 240.  -lm- 

Už je možné žádat o voličský 
průkaz do Eurovoleb Upozorňujeme občany na skuteč-

nost, že v Kraji Vysočina se objevil 
první případ otravy methylalkoho-
lem. Kriminalisté šetří od 23. února 
případ otravy methylalkoholem, ke 
kterému došlo v obci na Žďársku. 

V souvislosti s vyšetřovaným pří-
padem tedy znovu apelujeme na ši-
rokou veřejnost, aby lidé v žádném 
případě nekonzumovali podezřelý 
rozlévaný alkohol, který získali z ne-
ověřených zdrojů, ani žádný alkohol, 
který je opatřen etiketami výrobce 
Likérka Drak. Pokud mají lidé tento 
neověřený alkohol i z jiných zdrojů 
ještě doma, měli by ho raději zlikvi-
dovat. 

Důsledná kontrola správného 
označení a originálnosti láhve je 
stále aktuální. Kupujte alkohol jen 
z ověřených zdrojů a jen tam, kde si 
můžete původ alkoholu spolehlivě 
ověřit. Nekupujte alkohol rozléva-
ný a nesprávně označený. Pár minut, 
které věnujete právě této kontrole, 
vám může zachránit život.

Z doporučení Ministerstva zdra-
votnictví ČR vyplývá, že za nebez-
pečné lahve alkoholu lze považovat:

s obsahem ethanolu od 20 % obje- 
mu včetně a výše, které byly vyro-
beny v období od 1. ledna do 27. 
listopadu 2012
neoznačené 
které nebyly zakoupeny v běžné  
obchodní síti
u nichž je podezření, že by se  
mohlo jednat o padělky lihovin

Pokud máte podezřelý alkohol 
doma a nechcete jej zlikvidovat, mů-
žete si ho nechat otestovat na pří-
tomnost methylalkoholu na odbor-
ném pracovišti Zdravotního ústavu 
se sídlem Vrchlického 57, tel 567 
574 770. K provedení testu stačí 
1 dcl alkoholu. Cena testu je 500 
korun včetně DPH. 

Krajské ředitelství policie kraje,
oddělení mediální 
komunikace a PR,

nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence

Pozor na neověřený alkohol
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Převratná metoda Mc Kenzie
Bolí vás záda a nechcete být závislí
na systému našeho zdravotnictví?

Rychle odstraníme příčinu vaší bolesti 
metodou Mc Kenzie!
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