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V měsíci listopadu zpracovala Městská policie Jih-
lava celkem 3.452 událostí. Strážníci provedli 122 
kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automatech, řešili 461 
oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a naří-
zením města bylo zaznamenáno 814 přestupků, z 
tohoto počtu se 82 týkalo dodržování pravidel sta-
novených vyhláškou o volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo šest osob, 
po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno devět podezření 
ze spáchání trestné činnosti. Městská policie zpra-
covala 17 přestupků proti majetku. 

Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 68 kontrol černých pasažérů. Bylo zjištěno 
osm dlouhodobě odstavených vozidel, která stráž-
níci vyhodnotili jako vraky. Na psí útulek, jehož 
provozovatelem je městská policie, bylo umístěno 
19 odchycených psů.

 Strážníci dopadli mladíky sprejující na fasádu ne-
movitosti. Operační strážník městské policie přijal 
anonymní oznámení na mladíky, kteří v ulici Žiž-

kova sprejovali na fasádu nemovitosti. Na místo 
určení byla s přesným popisem možných pachatelů 
vyslána hlídka městské policie. Při příjezdu k po-
škozené nemovitosti strážníci zahlédli tři podezřelé 
mladíky, kteří odpovídali popisu. Jeden z mladíků 
měl na rukou stříbrnou barvu, kterou byl naspre-
jován nápis na nemovitosti. Nedaleko tohoto místa 
byl v trávě pohozen použitý sprej. 

Při kontrolní činnosti strážníci poskytli ve ve-
černích hodinách v areálu Vysočina první pomoc 
ležícímu bezvládnému muži. Strážníci k muži při-
stoupili a zjistili, že je silně podchlazen. Nemohl se 
hýbat, ani komunikovat. Muži byla poskytnuta prv-
ní pomoc a byla přivolána zdravotnická záchranná 
služba, která si muže převzala, a poté jej převezla 
do nemocnice. 

V tomto měsíci strážníci zadrželi šest osob, po 
kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muže 
odpovídajícího popisu hledané osoby zadrželi na 
ulici Vrchlického. V ulici Srázná byla zadržena hle-
daná žena. 

Při pochůzkové činnosti zahlédli strážníci muže 
odpovídajícího popisu osoby hledané policii u SM 

Billa na ulici Havlíčkova. O několik dní později byl 
zadržen muž u Union baru v ulici Komenského. V 
pozdních večerních hodinách strážní zadrželi hle-
dané osoby na ulici Žižkova a na Masarykově ná-
městí.

Strážníci zabezpečovali veřejný pořádek a bez-
pečnost silničního provozu při tradičním příjezdu 
Martina na bílém koni 11. listopadu. Zvýšený do-
hled byl prováděn i na souvisejících kulturních ak-
cích. Městská policie také zajišťovala bezpečnost 
účastníků lampiónového průvodu pořádaného 17. 
listopadu. Průvod procházel hradebním parkánem 
a zúčastnilo se ho téměř 500 lidí. 

Zvýšený dohled byl prováděn také při slavnost-
ním rozsvícení vánočního stromu a souvisejících 
akcích na Masarykově náměstí. V rámci zajišťování 
bezpečnosti při sportovních akcích se městská po-
licie podílela na zajištění fotbalového zápasu s br-
něnskou Zbrojovkou a hokejového utkání jihlavské 
Dukly s Českými Budějovicemi.

 Bc.Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Sprejeři měli smůlu, upatlali si ruce

Kriminalisté na Vysočině prověřují 
další případy internetových podvo-
dů. Jedná se opět o nabídky prodeje 
vozidel z Velké Británie. 

V posledních dvou měsících přijali 
kriminalisté pět oznámení o těchto 
případech, kdy podvodníci způsobili 
škodu zhruba za 750 tisíc korun. 

Průběh případů je až na drobné 
odlišnosti stejný. Na některém z in-
zertních serverů se objeví nabídka 
prodeje vozidla z Velké Británie. Jed-
ná se nejen o automobily, ale i o pra-
covní stroje nebo traktory. 

Velmi nápadná je nízká cena, kte-
rá může být i třetinou běžné ceny 
takového vozidla. U inzerátu je 
uvedena e-mailová adresa, často 
se jedná o adresu u českých inter-
netových serverů. Komunikace se 
zájemcem o koupi probíhá mailem 

v anglickém jazyce. 
Kupující je vyzván, aby peníze za 

vozidlo zaslal na bankovní účet, v 
poslední době se většinou jedná o 
banky v Polsku. Poté je zájemce e-
maily ubezpečován, že vozidlo je již 
připravováno k nakládce, že bude 
brzy dopraveno a podobně. To je 
však pouze taktika zdržování. Jak-
mile peníze dorazí na účet a adresát 
je vybere, přestane prodejce komu-
nikovat. Kupující tak nedostane ani 
požadované vozidlo ani zpět své pe-
níze.

Kriminalisté proto opětovně varují 
občany, aby byli v případě takových-
to inzerátů velmi obezřetní. 

Takovéto nabídky se objevují i na 
zavedených českých internetových 
serverech. Na první pohled působí 
věrohodně a seriózně. Prodejce čas-

to uvádí, že v případě nevyhovující-
ho zboží je možné ho vrátit s garancí 
vrácení peněz. Jediné, co je na těchto 
inzerátech nápadné, je výrazně vý-
hodná cena. 

Lidé by neměli v souvislost s láka-
vými nabídkami na koupi vozidel, 
zemědělské techniky a podobně po-
sílat na bankovní účty zřízené u za-
hraničních bank fi nanční prostředky 
jako různé zálohy na koupi, pojiš-
tění, nebo zálohy na převoz nabíze-
ných vozidel, nebo jiného zboží do 
České republiky. Mohou se tak stát 
oběťmi podvodníků a přijít i o velmi 
vysoké fi nanční částky. 

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 por. Bc. Monika Pátková,
 tisková mluvčí

Pozor na podvodné nabídky
zveřejňované na internetu

OSSZ se 
přestěhovala na 
Brtnickou ulici

Jihlavské okresní správa sociálního 
zabezpečení (OSSZ) ve Wolkerově 
ulici 37 se přestěhovala na adresu 
Brtnická 25, Jihlava. 

Rekonstruovaná třípatrová budova 
OSSZ Jihlava v ulici Brtnická s bez-
bariérovým přístupem, s výtahem a 
s lepší možností parkování nabídne 
občanům především moderní klient- 
ské centrum. Budou v něm zastou-
peny všechny agendy ČSSZ – tj. 
oddělení důchodového pojištění, ne-
mocenského pojištění i oddělení pro 
osoby samostatně výdělečně činné.

V blízkosti nového sídla OSSZ se 
nachází Úřad práce a Dopravní pod-
nik města Jihlavy.

Základní kontakty zůstávají beze 
změn, adresa elektronické podatelny 
zůstává stejná: posta.ji@cssz.cz, beze 
změny je také ID datové schrán-
ky: k4yadce a nemění se ani telefon 
ústředny, tj. +420 567 142 111. -lm-


