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Magistrát města Jihlavy, odbor životního pro-
středí sděluje všem občanům, používajícím tep-
lovodní soustavu ústředního vytápění svého 
domu (kotel na tuhá paliva-dřevo, uhlí, brikety 
atd.) o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 
kW včetně, že je jejich povinnost provádět jed-
nou za dva kalendářní roky kontrolu technické-
ho stavu a provozu zdroje. 

První kontrola musí být provedena nejpozději do 
31. 12. 2016. Tyto kontroly provádí osoby proško-
lené výrobcem kotle, jejich seznam je zveřejněn na 
webových stránkách  Hospodářské komory ČR - 
htt p://www.aptt .cz/opravneni-ozo.php.

Tento seznam obsahuje všechny potřebné 
údaje (telefon, e-mail..) a je k nahlédnutí též na 
MMJ, odboru životního prostředí, odd. odpado-
vého hospodářství a ochrany ovzduší. 

Upozorňujeme občany, že se množí případy, 
kdy technici (revizoři) sami nabízí a nutí obča-
ny či obecní úřady, aby si od nich nechali pro-
vést měření. 

V mnoha případech nejde o odborně způso-
bilé osoby a jimi vystavený doklad není platný. 
Každý občan má možnost si ze seznamu vybrat 
technika dle typu kotle, a předem se s ním do-
mluvit na podmínkách (času, ceně...). -tz-

Povinnost provádění kontrol 
u spalovacích  kotlů na tuhá paliva

Strážníci zadrželi v září pět hledaných osob. Po-
mocí kamerového systému umístěného v horní 
části Masarykova náměstí byl spatřen muž, po 
kterém policie vyhlásila celostátní pátrání. 

Na místo byla vyslána hlídka, která muže zadr-
žela. Druhého celostátně hledaného muže stráž-
níci zadrželi při pochůzkové činnosti před OD 
Prior. 

V ulici Palackého strážníci zadrželi tři dívky, 
které po spatření služebního vozidla začaly utíkat 
z Masarykova náměstí směrem do ulice Židov-
ská. Dívky se schovaly za kontejnerem ve vnit-
robloku za prodejnou Žabka, kde byly strážníky 
zadrženy. 

Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že se jed-
ná o chovankyně diagnostického ústavu.

Pomoc nemocným
Ve dvou případech strážníci poskytli první po-

moc. V prvním případě byl při pochůzkové čin-
nosti v ulici Křížová spatřen muž sedící na chod-
níku. Strážníci k muži přistoupili a zjistili, že má 
silné bolesti v oblasti hrudníku. 

Na místo byla přivolána zdravotnická záchran-
ná služba, která si muže převzala do péče. Ve dru-
hém případě se jednalo o muže, který se dostavil 
na služebnu Městské policie Jihlava s tím, že sně-
dl několik balení prášků a necítí se dobře. Muže 
si převzal přivolaný lékař. 

Prevence kriminality
Začátkem září se oddělení prevence kriminali-

ty prezentovalo v příměstské části Jihlava, kde se 
konala akce slavnostního předání praporu Sboru 
dobrovolných hasičů Pístov. 

Děti i dospělá populace plnily úkoly v oblas-
ti dopravní výchovy. Obdobné testy si strážníci 
připravili pro veřejnost během Evropského týd-
ne mobility. První školní den přivítali strážníci 
spolu s vedením školy ZŠ O. Březiny prvňáčky a 
předali praktické dárky pro začínající školáky. 

V ostatních zářijových dnech začali pravidelně 
navštěvovat jednotlivé ročníky jihlavských škol a 
besedovat na připravená témata. V přednáškách 
budou pokračovat do konce kalendářního roku.

Chovankyně diagnostického ústavu 
utíkaly strážníkům městské policie

Sportovní akce
Nejvýznamnější sportovní akcí, na které se 

městská police podílela, byl „Jihlavský půlmara-
ton“. Strážníci dohlíželi na křižovatky komunikací 
na trase závodu. 

Po trase závodu se pohyboval motocykl městské 
policie, který sloužil k uzavření trati. Dále byla za-
jišťována bezpečnost účastníků při cyklistické jíz-
dě „Na kole Vysočinou dětem“ a při tradiční cyk-
listické vyjížďce propagující využití jihlavských 
cyklostezek v rámci týdne mobility. Strážníci se 
podíleli na zajištění bezpečnosti účastníků turis-
tické akce „Pochod noční Jihlavou“.

Ve spolupráci s policií se strážníci podíleli na za-
jištění veřejného pořádku v okolí fotbalového sta-
dionu při zápasech FC Vysočina a HC Dukla Jih-
lava v okolí Horáckého zimního stadionu.

Statistika
V září zpracovala Městská policie Jihlava celkem 

3.402 událostí. Strážníci provedli 145 kontrol po-
dávání alkoholu mladistvým osobám a hraní na 

výherních hracích automatech, řešili 467 ozná-
mení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a na-
řízením města bylo zaznamenáno 949 přestupků, 
z tohoto počtu se 114 přestupků týkalo dodržo-
vání pravidel stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů a 163 přestupků se týkalo dodržování 
zákazu konzumace alkoholických nápojů na vy-
mezených veřejných prostranstvích. 

Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 117 kontrol černých pasažérů. Při kont-
rolní činnosti bylo zadrženo pět osob, po kterých 
Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Současně 
bylo policii oznámeno pět podezření ze spáchání 
trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 15 přestupků proti 
majetku. Na psí útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 21 odchycených 
psů. 
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