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V měsíci říjnu zpracovala Městská policie Jihla-
va celkem 3.675 událostí. Strážníci provedli 174 
kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automatech, řešili 490 
oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a na-
řízením města bylo zaznamenáno 831 přestupků, 
z tohoto počtu se 104 týkalo dodržování pravidel 
stanovených vyhláškou o volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo šest osob, 
po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno pět podezření ze 
spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 25 přestupků pro-
ti majetku. Ve spolupráci s dopravním podnikem 
strážníci provedli 95 kontrol černých pasažérů. 
Bylo zjištěno osm dlouhodobě odstavených vozi-
del, která strážníci vyhodnotili jako vraky. Na psí 
útulek, jehož provozovatelem je městská policie, 
bylo umístěno 29 odchycených psů. 

V tomto měsíci městská policie zadržela šest 
hledaných osob. Strážníci při pochůzkové činnos-
ti spatřili v ulici Palackého osobu odpovídající po-
pisu osoby hledané policií ČR. Po prokázání to-
tožnosti a ověření, zda se jedná o hledanou osobu, 
byl muž předán policii. 

Následný den byl v pěší zóně na ulici Palackého 
zadržen další celostátně hledaný muž. Zbývající 
hledané osoby byly zadrženy v průběhu měsíce ve 
spodní části Masarykova náměstí a u OD Prior.

Při asistenci městské policie s dopravním podni-
kem došlo na ulici Tolstého k napadení revizorky. 
Revizorka nastoupila do trolejbusu městské hro-
madné dopravy, oznámila, že bude probíhat kont-
rola jízdenek. Muž bez platné jízdenky prodírající 
se mezi cestujícími vystrčil revizorku z trolejbusu 
a poté ji natlačil na železný sloupek označníku za-
stávky MHD. Strážníci muže zadrželi. 

Operační strážník městské policie přijal na lince 
tísňového volání oznámení na poškozené vozidlo 

parkující v ulici Žižkova. Na místo byla vyslána 
hlídka městské policie, která spatřila vozidlo s roz-
bitým okénkem u zadních dveří. O zjištěných sku-
tečnostech byl informován majitel vozidla, který 
po příjezdu na místo uvedl, že mu byl z vozidla 
odcizen fotoaparát a několik objektivů v hodnotě 
kolem 150.000 Kč. Celá věc byla předána policii.

Ve spolupráci s ekonomickým odborem magis-
trátu městská policie realizovala kontrolu zamě-
řenou na provozování výherních hracích zařízení, 
terminálů a kvízomatů. Kontrola proběhla na ce-
lém území města a byly při ní odhaleny dva přípa-
dy porušení zákona. V rámci zajištění veřejného 
pořádku při pořádání sportovních akcí se městská 
policie podílela na zajištění zápasů Jihlavské Duk-
ly s Horáckou slavií Třebíč a Kladenskými rytíři. 
Zajišťován byl také fotbalový zápas FC Vysočina 
Jihlava s Viktorií Plzeň.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Černý pasažér napadl revizorku

Policisté v souvislosti s blížícím 
se adventem a nákupy dárků pod 
stromeček vyzývají všechny občany 
kraje Vysočina ke zvýšené obezřet-
nosti. 

Blíží se opět adventní čas spojený s 
nákupy dárků a ostatních náležitostí 
spojených s vánocemi. Předvánoční 
shon je ale také velikým lákadlem pro 
kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, 
kde se pohybuje větší množství lidí, a 
hlavně místa, kde mají možnost oka-
mžitě zmizet v davu. 

Kapsáři v akci
Obrovskou příležitost mají v ná-

kupních centrech a při ostatních 
akcích, kde se schází větší množ-
ství lidí, třeba rozsvěcení vánočního 
stromečku. Ke krádeži využívají ne-
pozornosti lidí a nedbalého zacháze-
ní s osobními věcmi. 

O tom, že jste se stali obětí zlodějíč-
ka, se většinou dozvíte až u pokladny, 
kdy zjistíte, že nemáte nákup čím za-
platit. Mnohdy jim to však sami příliš 
usnadňujete – batohy na zádech, peně-
ženky vystavené v nákupních taškách, 

odložené kabelky a peněženky na pul-
tech, v nákupních vozících.

Auto není trezor
O své věci však nemusíte přijít jen 

uvnitř nákupních center. Dalším rizi-
kovým faktorem je i vozidlo, které za-
parkujete na parkovišti a po dobu ná-
kupu jej nemáte pod kontrolou. 

Základním pravidlem je nenechá-
vat na sedadlech ve vozidle nic, co by 
mohlo upoutat pozornost případných 
zlodějů. Řidiči by neměli zapome-
nout při svém odchodu vždy vozidlo 
uzamknout. V žádném případě byste 
se neměli při zamykání svého miláčka 
spoléhat na dálkové ovládání, ale vždy 
se fyzicky přesvědčit, že je uzamčen. 
Nezapomínejte, že šikovný zloděj 
bude krok před vámi a pomocí zvlášt-
ního přístroje docílí toho, že vozidlo 
zůstane odemčené a vše, co v něm 
necháte, bude pro něj levný nákup za 
pět prstů. Pozorní byste měli být i při 
ukládání nakoupených věcí do zavaza-
dlového prostoru nebo při odvezení 
nákupního vozíku, byť by to bylo jen 
na krátký okamžik.

V žádném případě nenechávejte vo-
zidlo odemčené a věci bez kontroly. 

Internetové nákupy 
Trendem současné doby není jen ná-

kup v tzv. kamenných obchodech, ale 
čím dál častěji dochází k nákupu dár-
ků pro vaše nejbližší přes internetové 
portály. Internet je bezesporu velice 
užitečné médium, na kterém se dozví-
te spousty informací a třeba receptů na 
vánoční cukroví, ale můžete tam také 
narazit na spousty podvodníků. 

Mnozí z vás budou využívat nabí-
dek poskytovaného zboží prostřed-
nictvím internetového nakupování. V 
tomto nakupování lze jistě najít výho-
dy. Zboží si můžete vybírat v pohod-
lí domova. Výrobky i jejich ceny si v 
klidu můžete porovnávat a nemusíte 
osobně navštěvovat jednotlivé ob-
chody, což vede i k úspoře času. Vámi 
vybrané zboží je dodáno zásilkovou 
službou až do domu. 

Musíte však zároveň zvážit i možná 
rizika spojená s těmito transakcemi. 
Pokud za vybrané zboží zaplatíte pře-
dem na účet prodávajícího, vystavuje-

te se riziku, že v některých případech 
neuvidíte ani výrobek a ani peníze. 
Rovněž se nenechte zlákat nápadně 
výhodnými podmínkami nákupu, 
velmi nízkou cenou v porovnání s 
běžnou cenou v obchodech.

Mějte neustále své věci 
pod kontrolou!

- tašky či batohy, kde máte peníze 
nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, 
kam nevidíte,

- svá zavazadla nikdy nespouštějte z 
dohledu,

- nenoste své osobní doklady v peně-
žence a identifi kační číslo platební kar-
ty (PIN) mějte zásadně odděleně od 
samotné karty,

- kabelku noste pokud možno u těla 
a využívejte různá zapínání a zdrhova-
dla,

- uložíte-li zavazadlo v obchodě do 
nákupního vozíku, mějte je stále na 
očích.

 por. Mgr. Tomáš Procházka,
 KŘ POLICIE KRA JE VYSOČINA,
 Oddělení tisku a prevence

Vánoce nemusí být svátkem klidu


