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Při kontrolní činnosti v dolní části 
Masarykova náměstí upozornila stráž-
níky kolemjdoucí žena na spící dítě 
v uzavřeném vozidle. 

Vzhledem k aktuální denní teplotě 
hrozilo nebezpečí, že zde dítě nemá 
dostatek vzduchu na dýchání a sou-
časně může dojít k přehřátí organis-
mu. Strážníci zjistili majitele vozidla, 
kterého kontaktovali prostřednictvím 
pořadatelů Májové slavnosti pořádané 
na Masarykově náměstí. 

Jelikož hrozilo nebezpečí z prodlení, 
byla na místo přivolána zdravotnická 
záchranná služba, která k vozidlu přije-
la zároveň s jeho majitelem. 

Po otevření vozidla byla dívka ošet-
řena přivolaným lékařem, a poté byla 
předána rodičům.

Ztratila se babička s vnukem 
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení na pohřešovanou 
ženu, která odešla v odpoledních ho-
dinách na procházku se svým tříletým 
vnukem. 

Popis ženy byl předán hlídkám měst-
ské policie a součinnostně s policií byly 
prováděny úkony spojené s pátráním, 
a to především kontroly restaurací, hal 
nádraží Českých drah, autobusového 
nádraží a veřejných prostranství. Žena 

i s vnukem byla nalezena v pozdních 
večerních hodinách u SM Lidl v měst-
ské části Březinky.

Křesla z magistrátu nedonesli
Na lince tísňového volání bylo při-

jato oznámení od zaměstnance Ma-
gistrátu města Jihlavy na dva muže, 
kteří bočními ulicemi nesli z budovy 
Magistrátu města Jihlavy dvě křesla a 
směřovali směrem k ulici Kosmákova. 
Na místo byla vyslána hlídka městské 
policie. 

Strážníci zadrželi dva muže i s křesly 
u prodejny Hudy sport v ulici Kosmá-
kova, muži byli vyzváni k prokázání to-
tožnosti a k podání vysvětlení. 

Vzhledem k odhadované hodnotě 
každého křesla, která činila minimálně 
5.000,- Kč, byli muži předáni policii. 

Uprchlé chtěly jezdit zdarma
Strážníci zadrželi tři chovankyně na 

útěku. V prvním případě byla dívka 
z Dětského domova v Pardubicích 
zadržena na ulici Tolstého, kde pro-
bíhala společná akce městské poli-
cie s revizory u Dopravního podniku 
Jihlava. Dívka byla strážníky vyzvána 
k prokázání totožnosti, neboť neměla 
v trolejbusu platnou jízdenku a revizo-
rům občanský průkaz nepředložila. 

V druhém případě byly zadrženy 
dvě dívky ve spodní části Masaryko-
va náměstí, kdy operační strážník při-
jal oznámení od revizora dopravního 
podniku s žádostí o zjištění totožnosti 
černých pasažerů. Po prokázání to-
tožnosti strážníci zjistili, že se jedná 
o chovankyně  Výchovného ústavu v 
Janštejně.

Prevence
Strážníci z oddělení prevence 

kriminality se v květnu kromě pre-
ventivní činnosti na školách účast-
nili akce Mladý cyklista a dopravní 
soutěže pro žáky z Velkého Bera-
nova. Během uvedených programů 
kontrolovali dodržování doprav-
ních předpisů cyklistů z prvního 
stupně ZŠ. 

Koncem měsíce začala série be-
sed s odsouzenými ženami z věz-
nice Světlá nad Sázavou, kterou 
městská policie pořádá již čtvrtým 
rokem. 

Kromě uvedeného oddělení pre-
vence vystavovalo ve vestibulu 
městské knihovny výkresy z mateř-
ských škol. Obrázky souvisely s od-
vyprávěnou problematikou během 
besed v mateřinkách. Vítězové bu-
dou v měsíci červnu odměněni.

Statistika
V měsíci květnu zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 3.695 událostí. 
Strážníci provedli 209 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automa-
tech, řešili 409 oznámení občanů nebo 
jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 737 přestupků, z tohoto 
počtu se 108 týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů. Při kontrolní činnosti 
bylo zadrženo sedm osob, po kterých 
Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno sedm 
podezření ze spáchání trestné činnosti. 
Městská policie zpracovala 14 přestup-
ků proti majetku. 

Ve spolupráci s dopravním podni-
kem strážníci provedli 80 kontrol čer-
ných pasažérů. V rámci blokového čiš-
tění města Jihlavy strážníci asistovali 
při odtažení 52 vozidel. Bylo zjištěno 
pět dlouhodobě odstavených vozidel, 
která strážníci vyhodnotili jako vraky. 
Na psí útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 19 od-
chycených psů.

 Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP Jihlava

Juchali u májky a dcera se málem upekla

Jihlava patří počtem 415 účastní-
ků soutěže Do práce na kole k třem 
nejúspěšnějším zapojeným měs-
tům v přepočtu na počet obyvatel 
v rámci ČR.

Do celonárodně šestého ročníku 
soutěže se Jihlava zapojila již po-
čtvrté. 

Jihlava skončila jako krajské město 
první a celkově třetí za Otrokovice-
mi a Jindřichovým Hradcem. 

Celkem 132 jihlavských 2-5 člen-
ných fi remních týmů ze 72 fi rem a 

institucí se snažilo celý květen o co 
nejčetnější jízdy na kole do práce a 
z práce. 

I díky podpoře ze strany zaměstna-
vatelů byl co do počtu zapojených 
zaměstnanců v Jihlavě nejúspěšnější 
Bosch Diesel, následovaný Nemoc-
nicí Jihlava a společností Sapeli. 

Vyhlášení výsledků čtvrtého roční-
ku spojené s losováním cen proběh-
lo v Jihlavě ve čtvrtek 16. června ve 
volnočasovém areálu Český mlýn.  
 -tz-

Do práce na kole lámalo opět rekordy

SKA TE a bike park posloužil i pro exhibici bmx a její aktéři ocenili úroveň a na-
bídku této lokality zaměřené na aktivní trávení volného času. Foto: archiv MMJ


