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Na základě iniciativy městské po-
licie byla v Jihlavě na ulici Žižkova 
zřízena noclehárna pro osoby bez 
domova. 

Důvodem zřízení byla obava o jejich 
zdraví v období očekávaných nepříz-
nivých klimatických podmínek. Noc-
lehárna byla nejprve provozována pod 
dohledem strážníků, později byla za-
hájena spolupráce se Střediskem křes-
ťanské pomoci Jihlava. Od samého 
počátku byla osobami bez domova vy-
užívána. Osobám pobývajícím v tomto 
objektu bylo nabídnuto sociální záze-
mí se stravou a teplými nápoji, které na 
podnět vedení městské policie zabez-
pečila Oblastní charita Jihlava.

Opilec se vymočil a odjel
Strážníci zadrželi podnapilého řidi-

če. Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na podnapilého muže 
vykonávajícího potřebu vedle zapar-
kovaného vozidla na parkovišti v dolní 
části Masarykova náměstí. Muž po vy-
konání potřeby nastoupil do vozidla a 
vyjel z parkoviště směrem k ČSOB. Na 

místo byla ihned vyslána hlídka měst-
ské policie. Do příjezdu hlídky bylo 
vozidlo monitorováno kamerovým 
systémem. Vozidlo řízené podnapilým 
řidičem strážníci zastavili ve spodní 
části Masarykova náměstí, poté byla 
u řidiče provedena dechová zkouška, 
s výsledkem 2,82 promile v krvi. 

Zadržení celostátně hledaných
Tento měsíc bylo zadrženo pět ce-

lostátně hledaných osob. Při kontrol-
ní činnosti v obchodním centru City 
Park strážníci zahlédli dvě ženy, po 
kterých policie vyhlásila celostátní pá-
trání. Ženy byly vyzvány k prokázání 
totožnosti, a následně zadrženy. O ně-
kolik dní později byl zadržen celostát-
ně hledaný muž v ulici Komenského. 
Dvě celostátně hledané osoby byly 
zadrženy v ulici Fritzova a v ulici U Ci-
helny. 

 
Padalo se na ledu
V devíti případech strážníci poskytli 

první pomoc. Jednalo se především o 
poranění následkem pádu na zledova-

Městská policie zachraňovala 
jihlavské bezdomovce před umrznutím

tělé komunikaci. Ve dvou případech 
bylo přijato oznámení na osoby star-
šího věku, které byly dezorientované 
a promrzlé. Strážníci osobám poskytli 
první pomoc a přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu.

Strážníci prováděli kontrolu heren 
se zaměřením na dodržování zákazu 
vstupu osobám mladším 18 let. Při 
této kontrole zjistili ve dvou provozov-
nách porušování zákona „O loteriích a 
jiných hrách“, spočívající v provozová-
ní nepovolených výherních přístrojů, 
tzv. kvízomatů. Strážníci na místě pro-
vedli fotodokumentaci a celou věc pře-
dali Celnímu úřadu. Věc je dále řešena 
v trestně-právní rovině. 

 
Prevence kriminalistiky
V prvním měsíci nového kalendář-

ního roku zaměřilo oddělení prevence 
kriminality svoji pozornost na bese-
dy v mateřských a základních školách. 
Kromě prevence ve školních zaříze-
ních také realizovali dva kurzy sebeo-
brany pro seniory, které navazovaly na 

předchozí období. 
Městská policie zajišťovala veřejný 

pořádek a bezpečnost na komunika-
cích při novoročním ohňostroji. Ve 
spolupráci s policií se strážníci podíleli 
na zajištění veřejného pořádku při zá-
pasech HC Dukla Jihlava. 

Statistika
V lednu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 2.493 událostí. Strážníci 
provedli 209 kontrol podávání alkoho-
lu mladistvým osobám a hraní na vý-
herních hracích automatech, řešili 376 
oznámení občanů, nebo jejich žádostí 
o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 563 přestupků, z tohoto 
počtu se 80 přestupků týkalo dodržo-
vání pravidel stanovených vyhláškou o 
volném pohybu psů a 25 přestupků se 
týkalo dodržování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP


