
STRANA 6 Aktuality NJR – LISTOPAD 2018

Pohotovostní služba zubních lékařů – litopad 2018
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
3. So Stomatologické centrum Jihlava Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
4. Ne MUDr. Doležalová Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel 567 574 572
10. So MUDr. Pollaková Silvia Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380
11. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 214 445
17. So MUDr. Marková Zdenka (Kazdová) Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 106
18. Ne MDDr. Martinák Břetislav Stomatologické centrum ARTDENT, s.r.o.,

Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 567 331 666
24. So MDDr. Mátlová Lenka Stomatologické centrum ARTDENT, s.r.o.,

Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 567 331 666
25. Ne MUDr. Vashchuk Palackého 1334, Třešť, tel 567 214 445

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Strážníci městské policie v září za-
drželi sprejera. V pozdních večer-
ních hodinách přijal operační stráž-
ník městské policie oznámení na 
osobu sprejující v ulici Březinovy 
sady na vchodové dveře u Grafické 
školy. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka, která zastihla osobu spreju-
jící žlutou barvou na kamennou zeď 
plotu. Jednalo se o muže, kterého 
strážníci zadrželi.

Ve třech případech strážníci po-
skytli první pomoc. Na lince tísňové-
ho volání bylo přijato oznámení na 
zraněného muže v ulici Jiráskova. Na 
místo byla vyslána hlídka, která muži 
s tržným poraněním hlavy poskytla 
první pomoc, a následně přivolala 
zdravotnickou záchrannou službu, 
která si muže převzala do péče. Dále 
strážníci poskytli první pomoc zra-
něným osobám v ulici Třída Legio-
nářů a v ulici Brtnická. Opět se jed-
nalo o tržná poranění hlavy. 

Celostátně hledaní
Při kontrolní činnosti na Masary-

kově náměstí strážníci zadrželi tři 
celostátně hledané osoby. Dále byli 
zadrženi celostátně hledaní muži 
v ulici Brněnská, Havlíčkova a Hu-
sova. Při zjišťování totožnosti černé-
ho pasažéra na Masarykově náměstí 
byla zadržena osoba na útěku z Dět-
ského domova.

Městská policie zadržela podna-
pilého řidiče. Při řešení dopravního 
přestupku na ulici Žižkova strážníci 
zjistili, že vozidlo řídí podnapilý ři-
dič. Po provedené orientační decho-
vé zkoušce mu bylo naměřeno 0,7 
promile alkoholu v krvi.

Prevence
Tento měsíc se městská policie po-

dílela na sportovní akci „Jihlavský půl-
maraton“. Strážníci dohlíželi na křižo-
vatky komunikací na trase závodu. 

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 zajiště-
ní bezpečnosti účastníků turistic-
ké akce „Pochod noční Jihlavou“. 
V rámci oslav 100 let od založení 
republiky „Proletí 100letí“ městská 
policie zajišťovala veřejný pořádek a 
bezpečnost účastníků akce.   

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 zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 2.451 událostí. Stráž-
níci provedli 170 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hra-

ní na výherních hracích automatech, 
řešili 484 oznámení občanů, nebo 
jejich žádostí o pomoc. Proti veřej-
nému pořádku, nebo vyhláškám a 
nařízením města, bylo zaznamenáno 
524 přestupků, z tohoto počtu se 43 
přestupků týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů a 49 přestupků se týkalo 
dodržování zákazu konzumace alko-
holických nápojů na vymezených ve-
řejných prostranstvích. Do aplikace 
„hlášení závad“ strážníci nahlásili 364 
závad zjištěných při obchůzkové čin-
nosti v ulicích města Jihlavy. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 93 kontrol černých pasažérů. 
Byly zjištěny čtyři dlouhodobě odsta-
vená vozidla, která strážníci vyhodno-
tili jako vraky. Do psího útulku, jehož 
provozovatelem je městská policie, 
bylo umístěno 16 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Neodolal nutkání a šel si zasprejovat

Pomalu přichází čas Dušiček a 
dlouhých zimních večerů. V tomto 
období by měli mít všichni na pamě-
ti, že pokud se pohybují v provozu, 
je třeba, aby byli viděni. 

Prvky z retroreflexního materiálu, 
umístěné na oblečení nebo připnuté 
na doplňcích, zvyšují za tmy viditel-
nost osoby až na dvě stovky metrů.  
Každý by měl dbát o svoji bezpeč-
nost, a to nejen kvůli tomu, že to vy-
žaduje zákon. 

Čím dříve vás řidič spatří, tím del-
ší bude mít čas na reakci a možný 

úhybný manévr, který zvyšuje prav-
děpodobnost, že ke kritické situaci 
vůbec nedojde. 

V rámci preventivního působení 
městští strážníci nebudou provádět 
v období Dušiček pouze zvýšenou 
kontrolu na hřbitovech a parkovištích, 
ale budou také rozdávat reflexní pásky. 

Ti, kteří přijdou v pátek 2. listo-
padu v podvečerních hodinách na 
ústřední jihlavský hřbitov zavzpomí-
nat na své blízké, mohou potkat hlíd-
ku městské policie, která je obdaruje 
reflexním prvkem.  -tz-

Je důležité být viděn

Informace o změně zákona  
o silničním provozu

Začátkem listopadu se na hřbi-
tovy začne sjíždět mnoho lidí, aby 
uctili památku svých blízkých ze-
snulých. 

Vyšší hustota provozu může vést 
k problémům v dopravě. Policisté 
v tomto období každoročně evidují 
zvýšený počet dopravních nehod, 
u kterých v některých případech 
Kraje svoji roli i alkohol.

Lidé budou vyjíždět na hřbitovy v 
blízkosti svých bydlišť, ale do naše-
ho kraje budou přijíždět i z jiných 
krajů. Policisté v těchto dnech pro-
to zvýší dohled nad silničním pro-
vozem. 

Policejní hlídky budou kontro-
lovat místa, kde se nacházejí hřbi-
tovy, a zvýšený počet dopravních 
policistů bude nasazen i v rámci 
běžného výkonu služby.

V souvislosti s památkou zesnu-
lých upozorňujeme účastníky sil-
ničního provozu, aby jezdili opatr-
ně, zbytečně nespěchali, a na cestu 

Městská policie upozorňuje na 
změnu zákona č.361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu. Od 1. 10. letošního 
roku platí nově povinnost strážníka 
nebo policisty uložit v rámci pravo-
mocného rozhodnutí o uložení sank-
ce za přestupek spáchaný porušením 

dopravních předpisů pokutu. 
Doslovné znění je uvedeno v usta-

novení paragrafu 125c, odst. 9. Od 
začátku října tak zanikla možnost ře-
šení přestupků, popsaných v odstavci 
1 – 4 paragrafu 125c, výše uvedeného 
zákona, bez uložení pokuty.  -tz-

se vždy vydávali odpočatí. V tomto 
období vyjíždí často i tzv. sváteční 
řidiči, kteří nemusí mít včasnou re-
akční dobu, a proto je potřeba být 
v každé situaci obezřetný a opatr-
ný. Pamatujte, že je tu již podzim, 
a proto mohou být silnice pokryté 
mokrým listím, popřípadě namrz-
lé. Po ránu také bývají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problé-
mem „Dušiček“. 

Při návštěvě hřbitovů buďte opa-
trní i na své věci. Hřbitovy a parko-
viště blízko nich začnou navštěvo-
vat i lidé, kteří sem přijdou úplně 
za jiným účelem. Majitelé vozidel 
často spoléhají na to, že se vzdálí 
od auta jen na chvíli a předpoklá-
dají, že se nemůže nic stát. 

Na vloupání se do vozidla a jeho 
prohledání ale zloději stačí jen pár 
minut. Proto žádné cennosti – mo-
bilní telefony, fotoaparáty, kabelky, 
nebo třeba peněženky – nenechá-
vejte na sedadlech, popřípadě ani v 
zavazadlovém prostoru či na jiných 
viditelných místech.

Vaše věci nemusí být v bezpečí 
ani tehdy, pokud si je vezmete s se-
bou na hřbitov. 

V okamžiku, kdy svoji kabelku 
nebo jinou cennost byť jen na chví-
li odložíte na okraj hrobu a jdete 
např. pro vodu do vázy, odnést sta-
rou výzdobu do kontejneru, nebo 
zapálit svíčku, stává se váš majetek 
velmi snadným cílem pro zloděje. 
Není proto od věci všímat si svého 
okolí, a zejména podezřelých osob. 

Pokud i přes veškerá preventiv-
ní opatření dojde ke krádeži vašich 
věcí, je dobré okamžitě vše nahlásit 
policii. V případě vykradení vozidla 
na nic nesahejte a vyčkejte příjezdu 
policejní hlídky, která celou věc za-
dokumentuje, a následně prošetří.   
 nprap. Martin Hron,

KŘ policie kraje Vysočina
kancelář ředitele krajského 

ředitelství
oddělení tisku a prevence

Policisté budou dohlížet  
na plynulost v dopravě


