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Hlídka městské policie nalezla pohřešovanou 
dívku, schovávající se za vzrostlým stromem v are-
álu Nemocnice Jihlava, nedaleko čerpací stanice 
ONO. Jednalo se o dívku oděnou do pyžama, kte-
rá i přes svou zraněnou páteř a zpevňující krunýř 
kolem trupu utekla z nemocnice.  Vzhledem ke 
zdravotnímu stavu dívky byla na místo přivolána 
zdravotnická záchranná služba. 

Zadržení celostátně hledaných
Při kontrolní činnosti na Masarykově náměstí 

strážníci zahlédli u OD Prior ženu odpovídající 
popisu osoby hledané Policií ČR. O několik dní 
později byla další celostátně hledaná osoba zadr-
žena v zahradní kolonii za ulicí Zátopkova, a ce-
lostátně hledaného muže strážníci zadrželi v ulici 
Bezručova.

Dále městská policie řešila oznámení na nezná-
mého muže, který se snažil dostat do domu v ulici 
Šlezingerova. Na místo byla vyslána hlídka, která 
muže, dobývajícího se do vchodových dveří ne-

movitosti, zadržela. Po prokázání totožnosti, a 
dalším šetřením strážníci zjistili, že se jedná o oso-
bu, po které bylo vyhlášeno pátrání jako po osobě 
pohřešované. Důvodem pátraní byl útěk z prostor 
Alzheimer centra se sídlem v Jihlavě na ul. R. Ha-
velky, kde byl muž hospitalizován.  

Statistika
V prosinci zpracovala Městská policie Jihla-

va celkem 2.467 událostí. Strážníci provedli 180 
kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automatech, řešili 347 
oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a na-
řízením města bylo zaznamenáno 594 přestupků, 
z tohoto počtu se 72 přestupků týkalo dodržování 
pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu 
psů a 27 přestupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. 

Při kontrolní činnosti byly zadrženy čtyři osoby, 

po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrá-
ní. Městská policie zpracovala 10 přestupků proti 
majetku. Do psího útulku, jehož provozovatelem 
je městská policie, bylo umístěno 17 odchycených 
psů. 

Prevence  
V předvánočním období prováděla městská po-

licie intenzivní kontrolní činnost na Masarykově 
náměstí, strážníci zajišťovali dohled nad průbě-
hem kulturních akcí, pořádaných v průběhu ad-
ventního období. 

Městská policie zajišťovala bezpečnost účastníků 
tradičního Silvestrovského běhu a ve spolupráci 
s Policií ČR prováděla asistenci při pořádání ho-
kejového utkání Dukly Jihlava s Horáckou Slavií 
Třebíč.  

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Strážníci našli dívku v pyžamu, která 
utekla z jihlavské nemocnice

Polystyren na zateplení do skládky 
nesmí, už není stavebním odpadem.

Opravujete nemovitost, nebo za-
teplujete dům? Zbylo vám větší množ-
ství polystyrenu? Dříve bylo možné 
polystyren odvážet na skládku jako 
stavební odpad, tato praxe však končí. 

„Nařízením EU byl stanoven plošný 
zákaz ukládání polystyrenu na skládky 
z důvodu obsahu zpomalovačů hoření. 
Skládka v Jihlavě - Henčově tedy tento 
polystyren už nepřijímá. Legálně je mož-
né se polystyrenu zbavit na třídící lince 
odpadů (ASMJ), která se nachází v prů-
myslové zóně v Hruškových Dvorech,“ 
vysvětluje Jan Machančík z odboru 
životního prostředí jihlavského magis-
trátu. 

ASMJ polystyren převezme za úhra-
du, cena se odvíjí od znečištění. 

Další specifi cké stavební odpady, 
jako je sádrokarton a azbest, je nutné 
vozit na skládku v Henčově. 

V případě azbestu je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet bezpečnostní postu-
py při manipulaci s tímto odpadem, 
a přepravovat jej v uzavřených, nepo-
rušených pytlích. 

Uložení těchto odpadů do skládky je 
rovněž zpoplatněno. Polystyren z kra-
bic může do kontejneru na plasty. 

Polystyren, který je ochranou výplní 
například krabic nově nakoupených 
výrobků, je nadále možné odhazovat 
do žlutých kontejnerů, rozmístěných 
po městě. 

„Polystyren ale rozhodně nepatří do 
nádob na směsný komunální odpad,“ 
upozorňuje Jan Machančík.

 -tz-

Zbytky polystyrenu ze 
zateplení patří na třídičku

Období vegetačního klidu je 
příležitostí pro kácení

Zima je obdobím vegetačního kli-
du, a zároveň časem pro provede-
ní potřebného kácení a pěstebních 
probírek stromů a keřů. 

Od ledna do března v Jihlavě postup-
ně probíhá kácení na mnoha místech.  
Kde to bude možné, radnice zajistí ná-
hradní výsadby. 

„Stromy ke kácení se vybírají na zá-
kladě vlastních šetření úřadu, na zákla-
dě výstupů z inventarizace zeleně a na 
základě podnětů veřejnosti, případně se 
kácí stromy, které jsou v kolizi se stavbou 
nebo rekonstrukcí,“ vysvětluje výběr 
Martina Brandová z odboru životního 
prostředí. Město musí mít podle záko-
na vyřízené povolení ke kácení dřevin 
od orgánu ochrany přírody u stromů 
s obvodem větším než 80 cm ve výšce 
130 cm. 

Probíhající a plánované 
kácení v Jihlavě:

- Příměstské obce  – Henčov, He-
roltice, Helenín, Antonínův Důl, 
Pávov, Popice, Vysoká,  

- Mahenova, Bří Čapků, Seiferto-
va, Skalka, Ústřední hřbitov, 

- Královský vršek, Kollárova, So-
kolovská, Pávovská, E. Rošického, 
Jiráskova, Kainarova,

- Brtnická, Nad Plovárnou, Polní, 
U Dlouhé stěny,

- Velký a Malý Heulos, Tyršova, 
Hřbitov Kalvárie, Masarykovo ná-
městí, Minoritské náměstí.
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