STRANA 6

NJR – ČERVEN 2018

Aktuality

Městská policie: Celostátně
hledaný a zmatená žena
V měsíci dubnu byla strážníky MP
zadržena jedna celostátně hledaná
osoba. Při kontrolní činnosti před ZŠ
E. Rošického strážníci spatřili na lavičce ležícího muže. Strážníci muže
probudili, a následně požádali o prokázání totožnosti. Jednalo se o muže
slovenské národnosti, po kterém policie vyhlásila celostátní pátraní.
V šesti případech poskytli strážníci první pomoc. Jednalo se hlavně o
drobná tržná poranění.

Zmatená žena

Na základě tísňového volání strážníci pátrali po zvláštně se chovající mladé ženě, chodící po břehu vodní nádrže. Strážníci vyslaní na místo zjistili,
že se jedná o lehce zmatenou a podchlazenou ženu z Pardubic. U ženy
byla provedená orientační dechová
zkouška, s negativním výsledkem.
Jelikož zde bylo podezření na požití
omamné psychotropní látky, byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ženu převzala do péče.

Prevence

Městská policie zajišťovala dohled
nad veřejným pořádkem při pořádání barážových zápasů Jihlavské Dukly
a při zápasech FC Vysočina Jihlava.
Byla zajišťována bezpečnost účastníků cyklojízdy, uspořádané ke Dni
země, a cyklojízdy otvírající cyklos-

tezku Jihlava – Raabs. Strážníci spolupracovali s pořadateli běhu noční Jihlavou a pořadateli běžeckého závodu
Juniorský maraton.

Statistika

V dubnu zaznamenala Městská policie Jihlava celkem 3.001 případů
narušení veřejného pořádku nebo
porušení zákona. Občané se s oznámením či žádostí o pomoc obrátili
na MP v 535 případech. Bylo zpracováno 622 přestupků, z nichž 78
se týkalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o pohybu psů na
veřejném prostranství, 32 přestupků
bylo spácháno nerespektováním zákazu požívání alkoholických nápojů
na veřejnosti.
V rámci kontrolní činnosti, zaměřené na požívání alkoholu mladistvými osobami a na dodržování zákazu
kouření, bylo provedeno 235 kontrol. V oblasti udržování pořádku ve
městě strážníci zjistili a příslušným
orgánům předali 375 závad, včetně
dvou dlouhodobě odstavených vozidel, která vykazovala známky vraku.
V rámci blokového čištění města Jihlavy strážníci asistovali při odtažení
180 vozidel. Do útulku pro opuštěná
zvířata bylo umístěno 10 odchycených toulavých psů.

Bc. Stanislav Maštera,

zástupce ředitele MP

Investiční akce města
Jihlavy omezí dopravu
Vybudování parkoviště
P+R a úprava křižovatky
ul. Žižkova a Rantířovská

Předání staveniště proběhne 4.
června, následně započne stavební
činnost v prostoru bývalé „Havaje“
vedle ústředního hřbitova, kde město vybuduje nové záchytné parkoviště s kapacitou 110 míst. Z tohoto
důvodu bude zamezeno parkování
všem vozidlům v této lokalitě, a to už
od pondělí 4. 6. 2018. Konečný termín pro dokončení celé stavby je 30.
4. 2019. Zatím nedojde k omezení
dopravy na stávající křižovatce, která
bude i nadále řízena semafory.

Květnové slavnosti na náměstí

Cyklostezka R08
Jihlava – Pávov

Z důvodu budování podchodu pro
cyklostezku, tzv. tubosideru, pod
ulicí Sokolovská, která v tomto místě
bude rozkopána, dojde k úplné uzavírce části této komunikace - přibližně od konce června do konce srpna,
a to od křižovatky ulic Sokolovská –
Pávovská (u Točny).
Zpět na ulici Sokolovskou se
bude možné dostat ulicí 5. května
a Smrčenskou, stejně tak nebude
omezen provoz na ulici Pávovská,
ani na výjezdu/sjezdu na dálničním přivaděči. 
-tz-

ZAPLÉTÁNÍ MÁJE. Velkou podívanou připravili účinkující a pořadate-

lé kulturního programu na Masarykově náměstí při zaplétání máje. Vystoupila
řada folklórních souborů, k mání bylo pestré občerstvení, i program pro děti, které
se mohly zapojit do výtvarných dílen, malovat keramiku nebo sklo, zdobit perníčky, zkoušet tkát, nebo vyrobit dárky ke Dni matek.
Foto:archiv MMJ

Ježek spojuje Jihlavu
s polským městem Zgierz

JEŽEK je ve znaku Jihlavy, jako symbol jej používá také polské město Zgierz.

Foto: archiv MMJ
Delegaci z polského města Zgierz
přivítali na jihlavské radnici. Podnětem k návštěvě byl, podle Radoslawa
Gajdy, předsedy Rady města Zgierz,
ježek, který je ve znaku Jihlavy, a je i
symbolem polského města.
Zástupci obou měst vyjádřili ochotu vzájemně spolupracovat. „Bylo
by dobré polské město navštívit a najít
společná témata, na kterých by mohla
být naše spolupráce postavena. Situaci ale komplikují blížící se komunální
volby. Pokud spolupráce do podzimu
nevznikne, určitě ji doporučíme dalším
zvoleným zástupcům,“ sdělil primátor

Jihlavy Rudolf Chloupek.
Během své třídenní návštěvy se delegace zúčastnila několika kulturních
akcí, například zahajovacího koncertu hudebního festivalu Mahler Jihlava, který se uskutečnil v kostele Povýšení svatého Kříže, nebo sportovní
akce na Masarykově náměstí Sportujme s VŠPJ.
-tz-

Jihlava bude mít
další bezpečnější
přechody
Radní schválili výsledek výběrového řízení na modernizaci jedenácti
přechodů pro chodce. Zakázku za
necelých devět milionů korun provede společnost EUROVIA CS, a. s.
Předmětem investiční akce bude
výstavba nových a modernizace stávajících chodníků, včetně bezbariérových opatření a dalších prvků
zvyšujících bezpečnost zejména pěší
dopravy - přechody pro chodce včetně nasvětlení, zastávky veřejné dopravy, veřejné osvětlení, parkoviště
nebo úpravy křižovatek. Mezi řešené
lokality patří např. ul. Brtnická - Tylova, ul. Havlíčkova - Kollárova - Na
Vyhlídce, Hruškové Dvory - Moravské kovárny, ul. Pávovská - Kronospan, ul. Pávovská - U Rybníka, ul.
Rantířovská – Za Prachárnou či ul.
Sokolovská - ul. Stamicova. Akce je
dotovaná z IROP.
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