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Opilý řidič
Při kontrolní činnosti na Masary-

kově náměstí v pozdních večerních 
hodinách strážníci spatřili osobní 
vozidlo, které zaparkovalo na par-
kovišti před ČSOB. Z vozidla vy-
stoupil muž spěchající k vozidlu 
městské policie s tím, že byl před 
několika minutami okraden o veš-
keré doklady. Při komunikaci s po-
škozeným vzniklo podezření, že je 
muž podnapilý. 

Dále strážníci řešili v ulici Bene-
šova řidiče porušujícího se svým 
vozidlem zákaz zastavení. Při řeše-
ní dopravního přestupku strážní-
ci zjistili, že řídil vozidlo, přestože 
mu byl uložen zákaz řízení. 

Na lince tísňového volání bylo 

přijato oznámení na podnapilého 
cestujícího napadajícího na zastáv-
ce MHD v ulici Havlíčkova řidiče 
autobusu. Na místo byla vyslána 
hlídka, která po příjezdu spatřila 
osobu odpovídající popisu běžící 
po ulici Havlíčkova směrem k Stří-
brným terasám. Jednalo se o mla-
dého muže, kterého strážníci zadr-
želi. 

Statistika
V dubnu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.187 událos-
tí. Strážníci provedli 279 kontrol 
podávání alkoholu mladistvým 
osobám a hraní na výherních hra-
cích automatech, řešili 439 ozná-
mení občanů nebo jejich žádostí o 
pomoc. Proti veřejnému pořádku 

nebo vyhláškám a nařízením města 
bylo zaznamenáno 590 přestupků, 
z tohoto počtu se 58 přestupků tý-
kalo dodržování pravidel stanove-
ných vyhláškou o volném pohybu 
psů a 73 přestupků se týkalo do-
držování zákazu konzumace alko-
holických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. Do apli-
kace „hlášení závad“ strážníci na-
hlásili 255 závad zjištěných při ob-
chůzkové činnosti v ulicích města 
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 86 
kontrol černých pasažérů. Městská 
policie zpracovala 17 přestupků 
proti majetku. Byla zjištěna čty-
ři dlouhodobě odstavená vozidla, 
která strážníci vyhodnotili jako 
vraky. V rámci blokového čištění 

Blokové čistění města a 161 odtahů 
překážejících vozidel

Studené a deštivé počasí neumož-
ňovalo realizovat práce ve venkov-
ním areálu Vodního ráje, proto se 
bude otevírat venkovní část ofi ciálně 
v sobotu 10. června. 

„Pokud se podaří všechny práce zre-
alizovat v předstihu, a bude slunečné a 
teplé počasí, tak bychom se  chtěli po-
kusit otevřít dříve, alespoň v nějakém 
omezeném režimu. V úvahu by při-
cházela sobota 3. června, ale nejbližší 
dny ukážou, jestli to zvládneme,“ řekl 
mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) 
Martin Málek.

Během roku se dokončila rekon-
strukce bufetu ve vstupní hale kryté 
části. V jiném režimu a s jiným sor-
timentem jídel bude fungovat letní 
občerstvení na terase. Nové nátěry 
mají oba dva tobogany, jak do kry-
té části, který je dlouhý 106 m, tak 
do venkovní, o délce 85 m. Nejzá-
sadnější novinkou je zbrusu nový, 
nerezový dětský bazén ve venkovní 
části. Všechny investice a opravy vy-
šly SMJ zhruba na 5 miliónů korun. 
Cena vstupného pro návštěvníky zů-
stane stejná jako vloni.

Vodní ráj otevře 10. června

NOVÝM nátěrem se v květnu pochlubil tobogán na Vodním ráji.
 Foto: Lubomír Maštera
Vodní ráj, největší aquapark na 

Vysočině, navštívilo celkem v loň-
ském roce 164.000 návštěvníků. Do 
krytého areálu přišlo 129.000 lidí 
převážně z Vysočiny. Oproti před-
chozímu roku jde o nárůst o 8.000. 

Do venkovního areálu zavítalo cel-
kem 35.000, což bylo díky chladné-
mu a celkově nepříznivému počasí o 
20.000 lidí méně, než předchozí se-
zónu.  -lm-

města Jihlavy strážníci asistova-
li při odtažení 161 vozidel. Na psí 
útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 13 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Úřad povede 
Evžen Zámek

Novým tajemníkem Magistrátu 
města Jihlavy bude Evžen Zámek, 
který se stal nejúspěšnějším uchaze-
čem výběrového řízení, kterého se 
zúčastnili čtyři kandidáti. Nový šéf 
přichází do čela úřadu z komerční 
sféry, nicméně už má s vedením úřa-
du zkušenost z minulosti. Funkce se 
ujme během léta.  -tz-

Státní okresní archiv Jihlava se při-
pojí ve čtvrtek 8. června k Meziná-
rodnímu dni archivů, který připadá 
na následující den, a otevře své pro-
story veřejnosti. Zájemci si budou 
moci prohlédnout listiny vydané cí-
sařovnou Marií Terezií, jejíž třísté 
výročí narození bylo nedávno boha-
tě připomínáno, a císařské patenty, 
cirkuláře a další úřední písemnosti 
z její doby. Dále pak bude návštěv-
níkům podán výklad o poslání, úko-
lech a běžné náplni práce archivů. 
Archiváři jsou připraveni uvítat ná-
vštěvníky v hlavní budově archivu 
na Fritzově ulici č. 19 v 10, 13 a 15 
hodin. Ve stejných časech bude zpří-
stupněna také konzervační dílna v 
budově bývalého ORL v horní části 
areálu „staré nemocnice“. Tam bu-
dou návštěvníci seznámeni s činnos-
tí konzervační dílny a uvidí faksimile 
nejcennějších rukopisů jihlavského 
archivu. Vlastimil Svěrák

Den otevřených 
dveří v jihlavském 

archivu


