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Aktuality

Město se postaralo o bezdomovce
asistence při sportovních utkáních
HC Dukla Jihlava.

Tento měsíc byla otevřena
noclehárna pro bezdomovce,
která je umístěna v objektu bývalé vazárny na Žižkově ulici.

Noclehárna je otevřená každý den
od 19,00 hodin do 7,00 hodin ráno.
Na provozování zařízení spolupracuje MP s centrem křesťanské pomoci, kdy strážníci kontrolují bezproblémový provoz při obsazování
noclehárny ve večerních hodinách
a pomáhají zaměstnancům Charity
v případě problému některého obyvatele noclehárny s dodržováním
řádu pro ubytované.
Na protialkoholní záchytnou stanici bylo z důvodu ohrožování vlastního zdraví převezeno devět podnapilých osob. Nejvyšší zaznamenané
množství alkoholu v krvi bylo 3,07
promile; jednalo se o muže nalezeného v dopoledních hodinách
v podnapilém stavu v ulici Brněnská.
Muž ležel na zemi. Po příjezdu hlídky městské policie se muž posadil a
začal být značně agresivní. Strážníci
za použití donucovacích prostředků
útočníka zpacifikovali a poté převezli
na protialkoholní záchytnou stanici.
Prevence
Městská policie Jihlava se zapojila
do bezpečnostně preventivní akce
HAD 2018. Akce Hazard, alkohol
a děti 2018 proběhla v českých barech, hernách a restauračních zařízeních po celém území České republiky. Při této akci byly provedeny série
preventivních kontrol zakázaného
prodeje alkoholu dětem a kontrol
hazardního hraní.
Strážníci zadrželi muže pod vlivem
drog. Operační strážník městské policie přijal ve večerních hodinách
oznámení na muže obtěžujícího
hosty v restauračním zařízení na Masarykově náměstí. Na místo byla vyslána hlídka, která v restauračním
zařízení spatřila muže neadekvátně
oblečeného vzhledem k mrazivému
počasí. Muž měl neovladatelné tiky
a rychle se mu měnily nálady. Strážníkům tvrdil, že slyší hlasy. U muže
byla provedena dechová zkouška,
s negativním výsledkem, a proto
byla na místo přivolána zdravotnická
záchranná služba, která u muže provedla test na přítomnost omamných
látek. Ten byl pozitivní na metamfetamin.

Stanislav Maštera
Pomoc zraněným osobám
Ve třech případech strážníci poskytli prvním pomoc zraněným osobám. Dále strážníci řešili oznámení
na ženu, která se pokoušela o sebevraždu skokem z mostu v ulici Brněnská. Po příjezdu na místo strážníci převzali ženu od muže, který ji
ve skoku z mostu zabránil. Na místo
byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si ženu převzala do
péče.
Na lince tísňového volání byla přijata tři oznámení na krádeže v supermarketech. Ve všech případech ke
krádeži došlo v ulici Romana Havelky, v Kauflandu.
V brzkých ranních hodinách přijal operační strážník městské policie
oznámení na osoby rozhazující popelnice po komunikaci v ulici Tyršova. Jednalo se o tři muže, které po
příjezdu na místo hlídka městské policie zadržela.
Strážníci řešili několik oznámení
na napadení mezi osobami. Jednalo
se o napadení v restauračních zařízeních, kdy se opilí hosté napadali navzájem.
Při kontrolní činnost na Masarykově náměstí, v době konání akce,
strážníci nalezli plačící dítě. Po provedení nezbytných úkonů dítě předali jeho rodičům.
V prosinci připravili preventisté
program Vánoce na městské policii, pro jednu třídu žáků na prvním
stupni ZŠ. Konkrétně se jednalo o
žáky základní školy Kollárova, se kterými se pracovnice prevence setkává
a s nimiž nebyly během výuky žádné
výchovné problémy. Žáci měli možnost prohlédnout si a užívat celé dopoledne většinu prostor služebny.
V předvánočním období prováděla
městská policie intenzivní kontrolní činnost na Masarykově náměstí,
strážníci zajišťovali dohled nad průběhem kulturních akcí pořádaných
v průběhu adventního období, zajišťovali bezpečnost účastníků tradičního Silvestrovského běhu a prováděli

Statistika
V prosinci zaznamenala Městská
policie Jihlava celkem 1.263 případů
narušení veřejného pořádku nebo
porušení zákona. Občané se s oznámením či žádostí o pomoc obrátili
na MP v 390 případech. Bylo zpracováno 321 přestupků, z nichž 38
se týkalo porušení pravidel stanovených vyhláškou o pohybu psů na
veřejném prostranství, 16 přestupků

Ve ztrátách a nálezech města
je i invalidní vozík

Během minulého roku se do skladu
ztrát a nálezů na jihlavské radnici dostalo 245 nových věcí. Součástí nálezů byla také finanční částka přesahující 50 tisíc korun.
Na správním oddělení, které má
odevzdané věci na starosti, je nyní
uložen například invalidní vozík nebo
propanbutanová lahev. Dále jsou tu
uloženy také odevzdané klíče, například od bytů nebo dálková ovládání
od automobilů. Skoro stovka věcí loni
však svého majitele naopak našla.
„Vedle pracoviště evidence obyvatel
máme sklad, ve kterém se nalezené a
ztracené věci s hodnotou uchovávají po
dobu tří let. Poté se sejde komise, která
věci zhodnotí. Část se předá k ekologické likvidaci – například elektronická
zařízení, a část se fyzicky znehodnotí –
například klíče. Zlaté šperky se nechají
ohodnotit a prodají se do výkupu zlata,“
uvedla Kateřina Škarková ze správního oddělení magistrátu města.
Některé věci však najdou majitele
nové, a to třeba až v daleké Africe.
Jízdní kola, která po uplynutí tříleté
lhůty propadnou městu, jsou odevzdána do sbírky iniciované Zdravým městem Jihlava s názvem Kola
pro Afriku. Svůj užitek našly i mobil-

Jízdní řády, časy zpoždění i přesné
polohy jednotlivých linek ukáže webová aplikace města
Mapa, na které se aktualizují polohy jednotlivých spojů MHD po celé
Jihlavě. Po kliknutí na vůz se zobrazí

Datum
2.
3.
9.
10.
16.
17.
23.

Den
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

Jméno
MUDr. Pollaková Silvia
MDDr. Vashchuk
MUDr. Stavárková Pavlína
MUDr. Suchánková Ludmila
Stomatologické centrum Jihlava recepce
MUDr. Šimek Petr
MDDr. Štrejbarová Radka

Místo poskytování, telefon
Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380
Palackého 1334, Třešť, tel 567 210 820
Strojírenská 5/9, 586 01 Jihlava, 567 132 545
nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, 567 216 139
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100
Varhánkova 227, 588 13 Polná, 567 212 218
MUDr. Policarová Marie, s.r.o., Masarykova 445, 588 56, Telč,
567 213 173

24.

Ne

MDDr. Štrosmajerová Petra

MUDr. Vaněk Tomáš, Slavíčkova 4509/2
586 01, Jihlava, 567 210 991

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

ZTRATIT se dá skoro vše. Ve ztrátách
a nálezech magistrátu je také invalidní
vozík.
Foto: archiv MMJ
ní telefony, které byly darovány do
sbírky na záchranu africké přírody
pořádané jihlavskou zoologickou zahradou Mobily pro gorily.
Informace o ztrátách a nálezech
jsou podle zákona zveřejněny na
úřední desce magistrátu. Více informací najdete také na webu města
Jihlavy.
-tz-

Aplikace zobrazí linky MHD

Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2019

Pohotovostní služba zubních
lékařů je zajišťována
SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

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 45 kontrol. V oblasti udržování
pořádku ve městě strážníci zjistili a
příslušným orgánům předali 248 závad. Do útulku pro opuštěná zvířata
bylo umístěno 10 odchycených toulavých psů.
Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Vrchlického 59,
586 33 Jihlava
tel. 567 157 211

informace o směru cesty, případném
zpoždění a jízdní řád linky.
Dobíháte na trolejbus? Díky nové
aplikaci města se dozvíte, zda to stihnete.
Mapu naleznete na adrese www.jihlava.cz/mhd.
„Je to online webová aplikace, což
znamená, že se nemusí instalovat do
mobilu. Cestující se ze stránky dozví vše potřebné o svém spoji, včetně
toho, kde se aktuálně nachází,“ zmínil náměstek primátorky pro oblast
informačních technologií Jaromír
Kalina.
Webová aplikace je zatím v testovacím provozu, vedení města se ale
přesto rozhodlo ji zveřejnit, a to kvůli současným klimatickým podmínkám. „Stav komunikací je těžké udržovat a tak autobusy i trolejbusy využívá
více cestujících než v létě,“ doplnil náměstek primátorky.
Aplikace by se měla i nadále zdokonalovat, například během ledna
se na některých zastávkách MHD
objevil QR kód, který chytré telefony na zmíněnou stránku s mapou
navede.
-tz-

