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V září strážníci Městské policie 
poskytli v šesti případech první 
pomoc. Na základě oznámení byla 
poskytnuta první pomoc v ulici 
Jiráskova, kde došlo k napadení a 
poranění muže přítelem své býva-
lé manželky. 

Při pochůzkové činnosti v ulici Pa-
lackého si strážníci všimli starší paní, 
která vypadla z invalidního vozíku a 
udeřila se do hlavy. 

Ženě byla poskytnuta první pomoc 
a byla přivolána záchranná zdravot-
nická služba, která si ženu převzala. 

Na lince tísňového volání bylo při-
jato oznámení na muže volajícího ze 
svého bytu v ulici Poláčkova o po-
moc. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka městské policie, která se do 
bytu dostala otevřenými dveřmi na 
terasu, kde zahlédla nemohoucího 
muže zaklíněného mezi invalidní vo-
zík a dveře. 

Strážníci nezraněného muže zvedli 
a posadili na postel. Vyčkali do pří-
jezdu syna, který si muže převzal do 
péče. 

V ulici Lazebnická a na Štefánikově 
a Masarykově náměstí strážníci po-
skytli první pomoc podnapilým oso-
bám s tržnými ranami na hlavě. 

Prevence
Začátek školního roku se nesl na 

oddělení prevence v duchu výuko-
vých besed na školách. O víkendech 
pak strážníci zajišťovali poslední let-
ní akce pro veřejnost. 

Již několikátým rokem v září hos-
tovali v Pístově a zajišťovali jihlavský 
„Den bez aut“. 

Poprvé v letošním roce pomáhali 
s programem „Cyklohraní“ v prosto-
rách letního kina, kde děti skládaly 
jízdu zručnosti a plnily vědomostní 
testy. 

Za zmínku pak jistě stojí akce „Bez-
pečně na cyklostezce“, kterou pořádá 
městská policie ve spolupráci s další-
mi organizacemi pátým rokem. Pro-
gram se konal ve večerních hodinách 
na cyklostezce u Vodního ráje. 

Bezpečnost při akcích
Nejvýznamnější sportovní akcí, na 

které se městská police podílela, byl 
„Jihlavský půlmaraton“. Strážníci do-
hlíželi na křižovatky komunikací na 
trase závodu. Po trase závodu se po-
hyboval motocykl městské policie, 
který sloužil k uzavření trati. 

Dále byla zajišťována bezpečnost 
účastníků při cyklistické jízdě „Na 
kole Vysočinou dětem“ a při tradiční 
cyklistické vyjížďce propagující vy-
užití jihlavských cyklostezek v rámci 
Týdne mobility. Strážníci se podíleli 
na zajištění bezpečnosti účastníků tu-
ristické akce „Pochod noční Jihlavou“.   

Ve spolupráci s policií se strážníci 
podíleli na zajištění veřejného po-
řádku v okolí fotbalového stadio-
nu při zápasech FC Vysočina a HC 
Dukla Jihlava v okolí Horáckého 
zimního stadionu.

Statistika
V září zaznamenala Městská policie 

Jihlava celkem 2 509 případů naruše-
ní veřejného pořádku nebo porušení 
zákona. Občané se s oznámením 
či žádostí o pomoc obrátili na MP 
v 489 případech. Bylo zpracováno 
537 přestupků, z nichž 67 se týkalo 
porušení pravidel stanovených vy-
hláškou o pohybu psů na veřejném 
prostranství, 16 přestupků bylo spá-
cháno nerespektováním zákazu po-
žívání alkoholických nápojů na ve-
řejnosti. V rámci kontrolní činnosti, 
zaměřené na požívání alkoholu mla-
distvými osobami a na dodržování 
zákazu kouření, bylo provedeno 240 
kontrol. V oblasti udržování pořád-
ku ve městě strážníci zjistili a pří-
slušným orgánům předali 312 závad, 
včetně sedmi dlouhodobě odstave-
ných vozidel, která vykazovala znám-
ky vraku. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 96 kon-
trol černých pasažérů. Do útulku pro 
opuštěná zvířata bylo umístěno 10 
odchycených toulavých psů.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP Jihlava

Strážníci pomohou 
nemohoucím i opilcům

S koncem roku se tradičně zvyšuje 
zájem o vydávání parkovacích karet. 
„Připomínáme novou povinnost proká-
zat vztah k vozidlu, bez kterého nemů-
žeme kartu vydat,“ upozornil vedoucí 
odboru dopravy Ján Tinka. 

Pro nové karty si všichni žadatelé 
musí přijít nejen s občanským prů-

Pro parkovací kartu s velkým 
technickým průkazem

Drobné nemovité 
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velká gotická síň
jihlavské radnice

kazem, ale především s velkým tech-
nickým průkazem vozidla nebo jeho 
kopií, ve kterém je žadatel uveden 
jako vlastník, nebo provozovatel. 
Není-li žadatel v technickém prů-
kazu uveden, musí doložit právní 
vztah k vozidlu např. potvrzením 
zaměstnavatele o soukromém uží-
vání služebního vozidla, leasingo-
vou smlouvou apod.

„Řada karet byla pořízena na osoby, 
které žijí v patřičné oblasti, ale nemají 
vozidlo. Toto opatření by mělo přispět 
k redukci vydaných rezidentských par-
kovacích karet,“ připomíná Ján Tin-
ka jednu z několika změn v parko-
vacím režimu, které radnice zavedla 
letos na jaře.

Úřad nově vystavuje parkovací 
karty pouze na registrační značku, 
zrušil tedy možnost „Dle použitého 
vozidla“.

Levnější parkování
Úřad upravil délku platnosti par-

kovacích karet na tři, šest a dvanáct 
měsíců. Parkovací karty s delší do-
bou platnosti jsou výhodnější. Na-
příklad roční rezidentská karta pro 
oblast 1 je levnější o 240 korun, 
před úpravou byla cena 1.440 ko-
run.

 Bližší informace podají pracov-
níci Magistrátu města Jihlavy, od-
boru dopravy, Tyršova 18, Jihlava, 
tel. č.: 565 593 535 / 536. -tz-


