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Operační strážník městské policie přijal v čas-
ných ranních hodinách oznámení na vozidlo jez-
dící nebezpečným způsobem mezi kruhovými 
objezdy v ulici Havlíčkova. Strážníci při výjezdu 
na místo zjistili, že se zde pohybuje vysokou rych-
lostí modré vozidlo. Řidič vozidla se po spatření 
hlídky městské policie snažil z místa ujet. 

Z ulice Havlíčkova pokračoval vysokou rychlos-
tí po ulicích Fritzova a Jiráskova do ulice Vrchlic-
kého, kde ho hlídka městské policie předjela, vo-
zidlem zablokovala, a donutila ho tak zastavit. Po 
ztotožnění řidiče vozidla bylo zjištěno, že tento 
spáchal během tři dnů několik přestupků na úze-
mí Prahy, a následně v Jihlavě. Za tyto přestupky 
byl pokutován. U řidiče byla provedena orientač-
ní dechová zkouška s negativním výsledkem. Ná-
sledně byl proveden test na přítomnost návyko-
vých látek. V tomto případě byl test pozitivní na 
kokain. 

Chytili zloděje
Městská policie Jihlava zadržela zloděje, který 

v ulici Benešova odcizil zboží v  prodejně Snow-
bitch, a poté utekl směrem k Masarykovu náměstí. 

Pomocí kamerového systému byl podezřelý mla-
dík dle popisu oznamovatelky ustanoven a sledo-
ván, jak utíká přes Masarykovo náměstí směrem 
k ulici Brněnská, kde byl následně ve spodní části 
náměstí strážníky zadržen. 

Při obchůzkové činnosti zahlédli strážníci v ulici 
Benešova osobu odpovídající popisu osoby hle-
dané Policií ČR. Jednalo se o celostátně hledanou 
ženu, která byla po prokázání totožnosti předána 
policii.

Prevence
V období podzimních prázdnin přivítali preven-

tisté na služebně městské policie děti z příměst-
ského tábora, který pořádal koordinátor z Centra 
pro rodinu a sociální péči. Dětem strážníci připra-
vili soutěž z fyzické zdatnosti a ukázali technické 
zázemí jihlavských strážníků. 

Strážníci se podíleli na zajištění veřejného po-
řádku v okolí fotbalového stadionu při zápasech 
FC Vysočina a HC Dukla Jihlava v okolí Horácké-
ho zimního stadionu. Městská policie zajišťovala 
veřejný pořádek v průběhu voleb do parlamentu 
ČR.

Statistika
V říjnu zaznamenala Městská policie Jihlava cel-

kem 2 982 případů narušení veřejného pořádku, 
nebo porušení zákona. Občané se s oznámením či 
žádostí o pomoc obrátili na MP v 318 případech. 
Bylo zpracováno 537 přestupků, z nichž 56 se tý-
kalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o 
pohybu psů na veřejném prostranství, 20 přestup-
ků bylo spácháno nerespektováním zákazu poží-
vání alkoholických nápojů na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti, zaměřené na poží-
vání alkoholu mladistvými osobami a na dodržo-
vání zákazu kouření, bylo provedeno 258 kontrol. 
V oblasti udržování pořádku ve městě strážníci 
zjistili a příslušným orgánům předali 449 závad, 
včetně tří dlouhodobě odstavených vozidel, která 
vykazovala známky vraku. 

Ve spolupráci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 92 kontrol černých pasažérů. Do útulku 
pro opuštěná zvířata bylo umístěno 21 odchyce-
ných toulavých psů.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Strážníci zadrželi zdrogovaného řidiče

Jihlava připravuje úpravu tržního 
řádu, která ošetřuje provozní dobu re-
stauračních zahrádek. Od příští sezó-
ny bude možné po 22. hodině provo-
zovat pouze ty zahrádky, které budou 
uvedené v příloze tržního řádu. O za-
řazení na seznam musí provozovatelé 
požádat do konce tohoto roku.  

„Úprava tržního řádu je reakcí na 
zvýšené množství stížností občanů na 
rušení nočního klidu z provozu restau-
račních zahrádek, zejména po nabytí 
účinnosti tzv. protikuřáckého zákona,“ 
vysvětluje vedoucí obecního živnos-
tenského úřadu Jan Kubišta.  

Zákaz kouření vyhnal návštěvníky 
z restaurací na  zahrádky, a zejména 
v noční době docházelo k obtěžování 

obyvatel hlukem. „Pro obyvatele, resp. 
pro městskou policii to bude nástroj, 
kterým bude možné proti hluku, a pří-
padně zápachu ze zahrádek zakročit,“ 
říká Jan Kubišta.

Kdo bude chtít provozovat zahrád-
ku i po 22. hodině, musí radnici dát 
žádost o její zařazení do přílohy tržní-
ho řádu. 

Žádosti bude posuzovat pracovní 
skupina, která je radě města buď do-
poručí, nebo nedoporučí ke schvále-
ní, např. z důvodu opakovaných stíž-
ností na provoz v letošním roce. 

„Vyjmenované zahrádky bude možné 
provozovat například v pátek a sobotu 
do 24.00, v ostatní dny do 23.00 ho-
din,“ vysvětluje Jan Kubišta s tím, že 

pokud by „povolené“ zahrádky svým 
provozem rušily, je možné radě měs-
ta předložit návrh na jejich odstraně-
ní z tržního řádu. Pak je bude možné 
provozovat pouze do 22. hodiny.

Provozovatelé mohou žádost podat 
u Magistrátu města Jihlavy, obecního 
živnostenského úřadu, a to osobně, 
na pracovišti Třebízského 194/16, 
Jihlava, nebo písemně na adresu Ma-
sarykovo náměstí 97/1, Jihlava, pří-
padně elektronicky prostřednictvím 
datové schránky. 

Příslušný formulář je možné vy-
zvednout na živnostenském úřadu, 
nebo je dostupný na webových strán-
kách Magistrátu města Jihlavy. 

  -tz-

Příští rok po 22. hodině 
zahrádky už jen na výjimku
O výjimku je nutné požádat ještě letos

Lano lyžařského 
vleku je v pořádku

Jihlavský magistrát převzal oprave-
né lano lyžařského vleku na sjezdov-
ce Šacberk ve Zborné. Lano v září 
prasklo, někdo ho předtím zřejmě 
nařízl.

Oprava lana přišla městskou kasu 
na 90 tisíc korun bez DPH. Že je 
provoz vleku a lana možný, dokladu-
jí protokoly o prohlídce technického 
zařízení, defektoskopii lana, a tech-
nická zpráva, které Město, jako ma-
jitel sjezdovky, k dokončené opravě 
dostalo.

„Vypadá to tak, že lano někdo nařízl, 
pod vlastní váhou pak prasklo,“ popsal 
před časem možný průběh dosud 
neobjasněné události náměstek pri-
mátora pro správu městských realit 
Radek Popelka. 

Událost vyšetřuje Policie ČR, pro 
podezření z trestného činu poško-
zování cizí věci, Město zatím nemá 
zprávu o výsledku vyšetřování. Pa-
chatel si může posedět za mřížemi až 
jeden rok. 

Podle záznamů z bezpečnostních 
kamer ten, kdo se do dělení lana 
pustil, buď dobře věděl, co dělá, 
nebo měl obrovské štěstí. 

„Lano vleku je hodně napjaté, po 
prasknutí se vymrštilo a odletělo do 
dálky několika desítek metrů. Pokud 
by jeho konec někoho zasáhl, následky 
by byly tragické. Nemluvě o tom, co by 
se mohlo stát, kdyby lano prasklo za 
provozu, v plné sezóně,“ uvedl v době 
po události provozovatel sjezdovky 
Pavel Havlíček.  -tz-


