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Aktuality

Strážníci zadrželi celostátně hledané
Psychicky narušená
Strážníci zadrželi v listopadu psychicky narušenou ženu.
Operační strážník městské policie
přijal oznámení od majitele jednoho
z bytů v ulici Na Kopci 18 na nepříčetnou ženu, domáhající se kopáním,
boucháním do dveří a hlasitým křikem vstupu do jeho bytu. Na místo
byla ihned vyslána hlídka.
Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že majitel bytu odmítl ženu do bytu
vpustit. Ta mu ze msty poškodila domovní telefon, poškodila zaparkované vozidlo a poté z místa utekla. O
několik minut později strážníci ženu
odpovídající popisu zadrželi.

Celostátně hledaní
V listopadu byly zadrženy tři celo-

státně hledané osoby. Na lince tísňového volání byla přijata žádost o
asistenci při pátrání po dvou mužích,
kteří použili k zaplacení falešnou bankovku. Přesný popis hledaných mužů
byl předán všem hlídkám.
Na základě kamerového systému,
umístěného na Masarykově náměstí,
byli muži odpovídající popisu strážníky zadrženi v ulici Benešova. Při
kontrolní činnosti strážníci zadrželi
ve spodní části Masarykova náměstí
celostátně hledanou ženu.

Zabezpečení sv. Martina
Strážníci zabezpečovali veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu při tradičním příjezdu sv. Martina
na bílém koni. Zvýšený dohled byl
prováděn i při následném koncertu,

Změny v jízdních řádech MHD
Od ledna dojde k změnám v jízdních
řádech u trolejbusové linky A a autobusových linek 12 a 32. Důvodem
změn je požadavek obcí Velký Beranov
a Malý Beranov na snížení počtu spojů
linky 12, která zajišťuje jejich obsluhu.
Z provozních důvodů toto omezení
způsobí i drobné úpravy jízdního řádu
linky číslo 12 v úseku Masarykovo
nám – Helenín a dále změny časů odjezdů u dvou spojů trolejbusové linky
A a autobusové linky 32. Všechny změny se týkají pouze pracovních dnů.
Linka A:
spoj s odjezdem v 6.03 ze zastávky
Dopravní podnik dále pokračuje jako
linka 12
Linka 32:
spoj s odjezdem v 22.15 ze zastávky Bosch Diesel bude nově končit na
zastávce Mas. nám. dolní a nepojede
k Dopravnímu podniku. Cestující,
kteří chtějí jet od BOSCH DIESEL
směrem na Slunce, žádáme, aby vy-

užili spoj linky 31, který odjíždí od
BOSCH DISEL ve stejný čas jako linka 32 a přijíždí do konečné zastávky
Dopravní podnik ve stejný čas jako
dosud zrušená část spoje linky 32.
Linka 12:
Z Velkého Beranova zrušeny spoje
s odjezdy v 5.50, 7.36, 10.42, 12.41 a
22.15 hod.
Spoj s odjezdem v 5.05 z A. Dolu
končí na Mas. nám. Spoj s odjezdem
v 5.27 z Mas. nám. dolní do M. a V.
Beranova je zrušen.
Spoje s odjezdem v 10.18, 11.48 a
21.34 hod. z Mas. nám. dolní končí v
Heleníně.
Spoj s odjezdem ve 21.54 ve směru
do Malého Beranova a Velkého Beranova je zrušen a je nahrazen spojem
v 21.34 končícím v Heleníně.
Ve směru z Helenína do Jihlavy
je v zrušen spoj s odjezdem v 6.01 a
22.26 (nahrazen spojem s odjezdem
v 21.36).
-tz-

zajišťováno bylo rozsvěcení vánočního stromu a další předvánoční akce.
Městská policie také zajišťovala bezpečnost účastníků lampionového
průvodu a prováděla asistence při
sportovních utkáních HC Dukla Jihlava a FC Vysočina.

Statistika
V listopadu zpracovala Městská policie Jihlava celkem 3.212 událostí.
Strážníci provedli 216 kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám
a hraní na výherních hracích automatech, řešili 417 oznámení občanů
nebo jejich žádostí o pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a nařízením města bylo zaznamenáno 805 přestupků, z tohoto
počtu se 104 přestupků týkalo dodr-

žování pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů a 76 přestupků se týkalo dodržování zákazu
konzumace alkoholických nápojů
na vymezených veřejných prostranstvích.
Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci provedli 105 kontrol černých pasažérů. Při kontrolní
činnosti byly zadrženy tři osoby, po
kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Současně bylo policii
oznámeno pět podezření ze spáchání
trestné činnosti.
Městská policie zpracovala 12 přestupků proti majetku. Na psí útulek,
jehož provozovatelem je městská policie, bylo umístěno 14 odchycených
psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Areál Modety patří Jihlavě,
smlouva je podepsaná
Zástupci města Jihlavy a oděvní firmy Modeta Style s.r.o. na radnici podepsali kupní smlouvu na areál firmy.
„Polohou nedaleko centra a v sousedství
populární jihlavské zoo je areál strategický pro další rozvoj města,“ uvedl primátor města Rudolf Chloupek.
Jihlava ve dvou splátkách firmě uhradí celkem 29 milionů korun. Prodej
však neznamená zároveň konec provozu, který zde bude pokračovat nejméně ještě tři nebo čtyři roky, firma bude
městu hradit nájem. O prodeji areálu
o rozloze více než 12 tisíc m2 se začalo jednat před šesti lety, nákup schválili
zastupitelé na své listopadové schůzi.
Záměrů na využití rozsáhlého areálu
i budov je několik. „Zoo nutně potřebuje více místa jak pro administrativu a
provoz, tak pro expozice, zájem je rovněž
na zvýšení úrovně občerstvení. Jihlavě
chybí dostupné ubytovací kapacity např.

pro školní zájezdy, i to by se zde dalo řešit. Vzhledem k množství návštěvníků,
kteří do zoo přijíždějí, by zde bylo vhodné pracoviště Turistického informačního
centra,“ vyjmenoval některé ze záměrů
náměstek primátora pro oblast majetku Jaromír Kalina.
Mezi další záměry patří využití pro
mateřskou a základní školu, uvažuje
se také o vybudování chybějících kapacit archivu magistrátu. „Jihlava nepochybně potřebuje parkoviště. Zde by bylo
vhodné jak pro návštěvníky zoo, tak pro
osoby, které pracují v centru města,“ doplnil Jaromír Kalina. Na seznamu využití jsou třeba i zkušebny pro hudebníky, výstavní prostory nebo půjčovna
sportovního vybavení.
Areál oděvní firmy Modeta Style
s.r.o. pochází z počátku 20. století, později byl rozšiřován o další stavby, obsahuje celkem deset hlavních staveb. -tz-

Bezpečnost chodců prioritou policistů
Do dopravně bezpečnostní akce,
která bude pokračovat v lednu a
únoru příštího roku, jsou zapojeni
především dopravní policisté, kteří se budou v rámci kontrol ve spolupráci s policisty oddělení tisku a
prevence zaměřovat především na
chodce, zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
V případě zjištěných přestupků musí
všichni účastníci silničního provozu,
včetně chodců, počítat s příslušnými
sankcemi.

Statistika
V letošním roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 113 dopravních
nehod, na nichž měli účast chodci.
Při těchto nehodách byly čtyři osoby
usmrceny, deset utrpělo těžké zranění
a 94 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Ve 39 případech dopravní
nehodu zavinili sami chodci a při šetření sedmnácti nehod policisté zjistili,
že chodec byl pod vlivem alkoholu.

Počet dopravních nehod chodců se
meziročně mírně zvýšil. Za stejné období loňského roku – tedy od začátku
roku do konce listopadu - jsme šetřili v našem kraji 101 dopravních nehod s účastí chodců. Pravidla pohybu
chodců po komunikacích upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Povinnosti chodců
Chodec musí užívat především chodníku a tam, kde chodník není, se chodí
po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít
v těchto případech nejvýše dva vedle
sebe. Při snížené viditelnosti nebo v
nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
Chodec je povinen při přecházení
vozovky použít přechod pro chodce
vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Letos se stalo 32
dopravních nehod přímo na přechodu
pro chodce a dalších pět dopravních

nehod v jeho bezprostřední blízkosti.
Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k
její ose. Před vstupem na komunikaci
se chodec musí přesvědčit, zda může
vozovku bezpečně přejít. Chodec smí
přecházet vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy
přijíždějících vozidel nedonutí jejich
řidiče náhle změnit směr nebo rychlost
jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod
pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Jakmile vstoupí chodec na přechod
pro chodce nebo na vozovku, nesmí se
tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí překonávat
zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Použití reflekčního prvku
Od 20. února letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tato
novela kromě jiného přinesla novou
povinnost pro chodce. Jde o povinnost užití reflexního prvku při nedo-

statečné viditelnosti. Jde o povinnost,
která výrazně přispěje ke snížení rizik
střetů osob s vozidly na místech, která
jsou nedostatečně osvětlena a zároveň
na nich chybí chodník.
Užitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se
dosáhne významného zviditelnění
chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je
chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně
zareagovat.
Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec,
který se bude za snížené viditelnosti
pohybovat po pozemní komunikaci,
na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Chodec je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu
umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
mjr. JUDr. Dana Čírtková
KŘ policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

