STRANA 8

Zaslechli volání o pomoc
a chytali želvu a pavouka
V měsíci červenci zpracovala Městská policie Jihlava celkem
2.936 událostí. Strážníci provedli 133 kontrol podávání alkoholu
mladistvým osobám a hraní na výherních hracích automatech, řešili
605 oznámení občanů nebo jejich
žádostí o pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo
vyhláškám a nařízením města bylo
zaznamenáno 862 přestupků, z
tohoto počtu se 157 týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů. Při
kontrolní činnosti byly zadrženy
tři osoby, po kterých Policie ČR
vyhlásila celostátní pátrání. Současně bylo policii oznámeno 19
podezření ze spáchání trestné činnosti. Městská policie zpracovala
19 přestupků proti majetku. Jedná
se o drobné krádeže.
Bylo zjištěno osm dlouhodobě
odstavených vozidel, která strážníci vyhodnotili jako vraky. Dále
bylo zjištěno pět nezajištěných vozidel se staženými okénky u spolujezdců. O této skutečnosti byli
majitelé vozidel strážníky informování. Na psí útulek, jehož provozovatelem je městská policie, bylo
umístěno 23 odchycených psů.
Na základě vyhodnocení kamerového systému byli ve dvou případech zadrženi pachatelé trestných
činů. V prvním případě byl vyhodnocením kamerového záznamu
zjištěn možný pachatel a upřesněn
jeho popis. Vzhledem ke zjištěným
skutečnostem byl vytipován jeho
možný pohyb a herna, do které
pravděpodobně vstoupil. Na místo
byla vyslána hlídka městské policie, která muže i s odcizeným zbožím zadržela. Později se ukázalo, že
se jedná o osobu, která má vysloven soudní zákaz pobytu na území
Jihlavy. Před vloupáním do prodejny květinky se tento muž pokusil
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neúspěšně vniknout ještě do několika dalších objektů.
V druhém případě se na městskou policii obrátila s žádostí o
provedení vyhodnocení kamerových záznamů v centru Masarykova náměstí PČR Pacov, a to
v souvislosti s objasněním dvou
neoprávněných výběrů finanční
hotovosti odcizenými platebními
kartami v bankomatu Fio banky a
v bankomatu Reiffaisen banky. Pachatel byl vytipován a následně zadržen.
Městská policie řešila oznámení
od muže slyšícího na ulici Polní z
neurčitého místa volání o pomoc.
Na místo byly vyslány dvě hlídky, které procházely přilehlé ulice.
Poté strážníci zaslechli volání o pomoc z přízemního bytu v ulici Brtnická. Strážníci do bytu vstoupili
přes otevřené balkonové dveře. Na
zemi ležela žena, která si stěžovala
na velkou bolest zad a nohou. Zraněnou ženu si převzala přivolaná
zdravotnická záchranná služba.
Operační strážník městské policie přijal oznámení na volně pohybující se želvu v chatové kolonii na
ulici Znojemská a o hodinu později na pavouka větších rozměrů lezoucího po chodníku na ulici Fibichova. Obě exotická zvířata byla
odchycena a umístěna na útulek
pro opuštěná zvířata.
V tomto měsíci městská policie zajišťovala zápas FC Vysočina.
Mimo jiné prováděla dohled nad
dodržováním veřejného pořádku s
důslednými kontrolami parkování
vozidel v okolí pořádaného třetího
ročníku Multižánrového kulturního festivalu Vysočina Fest. V tomto měsíci také pokračovala úspěšná
akce „Bezpečně na cyklostezce“.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Statutární město Jihlava,
Masarykovo nám. 1, Jihlava
zveřejňuje záměry
výběrovým řízením formou
dražby dne 21. 10. 2015
s uzávěrkou žádostí dne
19. 10. 2015
(v 17.00 hod.)
 זpronajmout nebytové prostory
v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP,
12,27 m2, minimální nájemné 25.239
Kč/rok
• Masarykovo nám. 34 v Jihlavě,
zvýš. 1. NP, 75 m2, min. nájemné
75.000 Kč/rok

Dále statutární město
Jihlava zveřejňuje záměry
výběrovým řízením formou
dražby
dne 18. 11. 2015 s uzávěrkou žádostí dne 16. 11.
2015 (v 17.00 hod.)
 זprodat volné bytové jednotky:

• bytové jednotky v domě Jarní 12,
14, 16 v Jihlavě, energetická náročnost budovy dle PENB: D, 164
kWh/(m2/rok): č. 376/2, 2+1, 1.
NP, 50,88 m2, minimální kupní cena
720.000 Kč, č. 377/2, 1+1, 1. NP,
30,12 m2, minimální kupní cena
490.000 Kč
• bytovou jednotku č. 394/7 v domě
Mlýnská 34 v Jihlavě, 1+1, 2. NP,
31,70 m2, energetická náročnost dle
PENB: G, 784 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 560.000 Kč
• bytovou jednotku č. 619/6 v domě
Lazebnická 19 v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energetická náročnost dle PENB: G, 453

kWh/(m2/rok), minimální kupní
cena 670.000 Kč
• bytové jednotky v domě Jarní 6,
8, 10 v Jihlavě: č. 374/1, 4+1, 1.
NP, 87,21 m2, minimální kupní cena
980.000 Kč, energetická náročnost
dle PENB: D, 235 kWh/(m2/rok),
č. 374/7, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, energetická náročnost dle PENB: D, 179
kWh/(m2/rok), minimální kupní
cena 950.000 Kč
 זprodat volný nebytový prostor:

• č. 1183/1 v domě Matky Boží 3,
5, 7 v Jihlavě, býv. kancelář o výměře 59,90 m2, 2. NP, energetická náročnost budovy dle PENB: G, 394
kWh/(m2/rok), minimální kupní
cena 605.000 Kč
 זprodat pozemek s budovou

• pozemek p.č. 2652 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož
součástí je budova č.p. 1215 v Jihlavě, ul. Palackého or.č. 12 (bytový
dům se 2 byty a 1 nebytovým prostorem v přízemí, byty i nebytový
prostor jsou volné, nepronajaté)
v k.ú. Jihlava, energetická náročnost
budovy dle PENB: E, 250 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí
2.930.000 Kč
Nabídka na pronájem nebytových
prostorů (tel. 567 167 279) i nabídka na prodej nemovitých věcí
(tel. 567 167 278) bude rozšířena
a bližší informace budou zveřejněny na www.jihlava.cz.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto
záměry, příp. od nich odstoupit.
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