
STRANA 10 Aktuality NJR – DUBEN 2019

Pohotovostní služba zubních lékařů – duben 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
6. So MUDr. Vondráková Iva Větrný Jeníkov 1, 588 42 Větrný Jeníkov, 567 275 239

7. Ne MUDr. Štumar Svatojánská 431, Telč, 567 223 818

13. So MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 575

14. Ne MUDr. Berková Marie sídliště Janštejn 172, 588 52 Horní Dubenky, 567 374 205

19. Pá MDDr. Svobodová Eliška Stomatologické centrum Jihlava, Havlíčkova 34a,  
586 01 Jihlava, 774 874 100

20. So MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, 972 646 352

21. Ne MDDr. Křikava Libor Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

22. Po MDDr. Nováková Zuzana DentEsthes s.r.o., 588 33 Stonařov 70, 734 421 859

27. So MUDr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213  171

28. Ne MUDr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 168

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 zadrželi řidiče bez řidič-
ského oprávnění. Ve večerních ho-
dinách při kontrolní činnosti Ma-
sarykova náměstí strážníci spatřili 
vozidlo Škoda Fabia jedoucí směrem 
od ulice Znojemská. Dále pokračo-
valo do ulice Komenského, kde řidič 
vozidlo zaparkoval. 

Jelikož došlo s vozidlem k porušení 
dopravní značky zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel, strážníci k řidi-
či zaparkovaného vozidla přistoupili 
a požádali jej o předložení přísluš-
ných dokladů, aby mohli spáchaný 
přestupek s řidičem vozidla vyřešit. 

Řidič vozidla předložil pouze ob-
čanský průkaz, na výzvu k předlože-
ní řidičského průkazu uvedl, že tento 
doklad nemůže najít. Po provedení 
nezbytných úkonů strážníci zjistili, 
že má muž vysloven zákaz řízení. 

U řidiče byla následně provedena 
orientační dechová zkouška s nega-
tivním výsledkem. Jelikož zde bylo 
podezření na trestný čin maření 
úředního rozhodnutí, byla celá věc 
předána k dalšímu řešení. 

Opilec za volantem
Dále městská policie zadržela řidi-

če pod vlivem alkoholu na ulici Žiž-
kova. Na lince tísňového volání bylo 
přijato oznámení na vozidlo tovární 
značky Škoda Octavia tmavé barvy, 
jehož řidič se značnými problémy 
zaparkoval naproti budově katastrál-
ního úřadu v ulici Fibichova. Při vy-
stupování jevil známky podnapilosti. 
Operační strážník městské policie 
předal zjištěné skutečnosti hlídce 
městské policie, která v ulici Fibi-
chova ve stejný čas prováděla kont-
rolní činnost. 

Po příjezdu před budovu katastrál-
ního úřadu ke strážníkům přistoupil 
muž s tím, že viděl vozidlo jedoucí 
po komunikaci, kterak narazilo do 
stojící popelnice umístěné na chod-
níku. 

Opilci za volanty kamerám neunikli

Stanislav Maštera

Vozidlo z místa odjelo směrem do 
ulice Žižkova, kde bylo strážníky za-
staveno. Řidič byl vyzván k prokázá-
ní totožnosti a k předložení platného 
řidičského průkazu. Následně byla u 
řidiče provedena dechová zkouška 
s výsledkem 2,23 promile alkoholu 
v krvi. 

Agresivní a ozbrojen nožem
Tento měsíc strážníci zadrželi mla-

díka ohrožujícího kolemjdoucí no-
žem. Operační strážník městské 
policie přijal kolem osmé hodiny ve-
černí oznámení na osobu v černém 
oblečení, která na Masarykově ná-
městí před restaurací Sklípek pobíhá 
s nožem a ohrožuje kolemjdoucí. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka. 

Na základě vyhodnocení kamero-
vého systému umístěného ve spod-
ní části Masarykova náměstí byla 
osoba odpovídající popisu spatřena 
před vchodovými dveřmi do Magis-
trátu města Jihlavy, kde byla násled-
ně strážníky zadržena. Vzhledem 
k podivnému chování, byla u mla-
díka provedena orientační dechová 
zkouška s výsledkem 1,61 promile 
alkoholu v krvi. 

Kradli v Albertu
V dopoledních hodinách přijal 

operační strážník oznámení od pra-
covníka ochranky Supermarketu Al-
bert na tři mladíky, kteří v prodejně 
na Masarykově náměstí odcizili ně-
kolik kusů mraženého masa a utekli 
směrem k ulici Benešova. Pomocí 
kamerového systému umístěného 
v horní části Masarykova náměs-
tí byli mladící odpovídající popisu 
spatřeni, jak utíkají směrem do ulice 
Benešova, pokračovali ulicí Palac-
kého směrem do ulice Husova a ná-
sledně vstoupili do vchodových dve-
ří nemovitosti v ulici Komenského. 
Po několika minutách z těchto dveří 
vyšel jeden z mladíků a vstoupil do 
vedlejší herny, kde byl strážníky za-
držen. Celá věc byla předána k další-
mu řešení.

Zmlátila vlastní mámu
Strážníci řešili napadení matky její 

nezletilou dcerou. Městská policie 

přijala oznámení od sestry ženy, kte-
rá byla v ulici Březinova napadena 
vlastní dcerou. Dcera svou matku 
několikrát udeřila dřevěnou hračkou 
do hlavy, tímto jí způsobila šok s ná-
sledkem ztráty vědomí. 

Agresorka z místa utekla. Strážníci 
po příjezdu na místo určení poskytli 
napadené ženě první pomoc, přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu, kte-
rá si zraněnou ženu převzala do péče. 

V únoru poskytli strážníci první 
pomoc zraněnému muži. V odpoled-
ních hodinách přijal operační stráž-
ník oznámení o osobě ležící v ulici 
Komenského na chodníku. Strážní-
ci po příjezdu na místo zjistili, že se 
jedná o muže, který měl tržné pora-
nění v oblasti hlavy. Muži byla po-
skytnuta první pomoc a přivolána 
zdravotnická záchranná služba, která 
si jej převzala do péče. 

Ve třech případech strážníci řešili 
oznámení na drobné krádeže. Jedna-
lo se o odcizení potravin. V prvním 
případě bylo zboží odcizeno v ulici 

Hradební v City parku. Ve dvou pří-
padech došlo ke krádeži na ulici Brt-
nická v Supermarketu Albert. 

Strážníci zadrželi na Masarykově 
náměstí osobu, po které policie vy-
hlásila celostátní pátrání. Jednalo se 
o celostátně hledaného muže, které-
ho v době svého volna spatřil stráž-
ník městské policie. Tuto skutečnost 
telefonicky oznámil na služebnu 
městské policie. Pomocí kamerové-
ho systému umístěného v horní čás-
ti Masarykova náměstí byl pohyb 
hledaného muže monitorován. Na 
místo byla vyslána hlídka městské 
policie, která následně muže v ulici 
Benešova zadržela.

Prevence
Městská policie se podílela na zajiš-

tění bezpečnosti při zápasech Dukly 
Jihlava a při zahajovacím zápase FC 
Vysočina v jarní části fotbalové ligy.  

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Ekologicky motivovaný svátek Den 
Země upozorňuje lidi na dopady ni-
čení životního prostředí.  

Mezinárodní svátek Den Země má 
již mnohaletou tradici, poprvé byl 
slaven 22. dubna 1970 v San Francis-
ku, OSN začala tento svátek slavit o 
rok později. V roce 1990 se k Ameri-
ce připojil i zbytek světa a dnes slaví 
Den Země více jak 193 států světa. 

„Jihlavský Den Země“ se bude ko-
nat na Masarykově náměstí v úterý 
23. dubna. Odbor životního prostře-
dí se do této akce nemůže nezapojit. 
V letošním roce zahajuje osvětovou 
kampaň Jihlava bez odpadu! Den 
Země tak bude vhodnou příležitostí, 
jak občany o této akci a trochu jiném 
způsobu života informovat. 

Nadvýroba, konzumní způsob ži-
vota a obrovské množství odpadů, 
které dennodenně produkujeme, má 
devastující dopady na životní pro-
středí… Taková je realita. Můžeme 
ale žít jinak… 

Svátek Den Země očima 
životního prostředí magistrátu

To je jedna z informací, kterou chce 
odbor životního prostředí občanům 
předat. Na letošním Dni Země se na 
stanovištích odboru životního pro-
středí, Služeb města Jihlavy a třídící 
linky ASMJ dozvíte, proč je tak moc 
důležité změnit naše chování. 

Předáme Vám jednoduché rady, 
jak významně omezit množství vy-
produkovaného odpadu a jednoduše 
změnit vše zažité… 

Den Země je den věnovaný Zemi, 
připomíná ekologické otázky a do-
pady chování člověka na životní pro-
středí. Doufáme, že třeba právě tento 
den bude tím, kdy mnozí procitnou 
a vyšlápnou jiným směrem… -tz-

Kde nakoupit  
kvalitní kompost?
Pokud nezpracováváte bioodpad 

na vlastní zahrádce a pravidelně na-
kupujete kompost v plastových pyt-
lích, zkuste letos zajet na kompostár-
nu v Henčově. 

Místo, kde se soustřeďuje biologic-
ky rozložitelný odpad - posečená trá-
va, seno, listí, piliny, hobliny, odřezky, 
dřevěné obaly, větve stromů či stromy 
do 20 cm. Po přepracování tohoto 
odpadu vzniká průmyslový kompost, 
který lze použít na údržbu zelených 
ploch k výsadbě zeleně či k hnojení. 

Certifikovaný kompost je možné 
zakoupit v areálu kompostárny Hen-
čov za cenu 700 Kč za jednu tunu 
bez DPH, tedy 0,70 Kč za kilogram 
bez DPH. Požadovanou gramáž stačí 
nahlásit při příjezdu do areálu. 

Návoz odpadů a prodej kompostu 
je nejpozději 30 minut před koncem 
pracovní doby.

(Občané města Jihlavy mohou 
odevzdávat biologicky rozložitelný 
odpad ke zpracování v kompostárně 
zdarma.)

Otevírací doba od 1. 4. do 31. 10. 
pondělí – pátek: 6 – 18 h.  
sobota, neděle:  ZAVŘENO -tz-


