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Žena řídila vozidlo přes uložený zákaz a byla pod vlivem drog 
Ze spáchání trestného činu a přestupků je podezřelá jednadvacetiletá žena. V úterý 12. ledna jela 
s vozidlem Škoda Fabia po desáté hodině dopoledne v obci Krahulčí ve směru na Hostětice. 
Automobil zastavila policejní hlídka a policisté provedli kontrolu. Zjistili, že má řidička od začátku 
letošního roku rozhodnutím magistrátu uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel. Dechová zkouška u ní byla negativní. Dále policisté provedli u řidičky test na 
zjištění ovlivnění návykovou látkou s pozitivním výsledkem na amfetamin. Žena přiznala požití 
drogy extáze. Lékařskému vyšetření se ale odmítla podrobit a dopustila se tak dalšího dopravního 
přestupku. Řidička je podezřelá ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, 
který policisté prověřují. Dále je v souvislosti s řízením vozidla pod vlivem drog podezřelá ještě ze 
spáchání závažného dopravního přestupku, oba přestupky policisté oznámí k projednání 
příslušnému správnímu orgánu.  
 
Při střetu vozidel se zranili tři lidé 
V pondělí 11. ledna došlo mezi obcemi Vystrčenovice a Dolní Vilímeč k dopravní nehodě, při které 
se zranili tři lidé. Po desáté hodině dopoledne jel dvacetiletý řidič nákladního vozidla Mercedes 
Benz Sprinter ve směru k obci Dolní Vilímeč. Při projíždění mírné zatáčky dostal s automobilem na 
zledovatělém povrchu silnice pravděpodobně z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy smyk a přejel 
do protisměru, kde se vozidlo čelně střetlo s protijedoucím automobilem Škoda Felicia. Při 
dopravní nehodě se zranil řidič mercedesu i felicie, oba byli převezeni na ošetření do jihlavské 
nemocnice. S těžkým zraněním byla do nemocnice transportována také pětašedesátiletá 
spolujedoucí z vozidla Škoda. U řidičů provedli policisté dechové zkoušky, kterými u obou požití 
alkoholu vyloučili. Na vozidlech vznikla škoda přibližně pětasedmdesát tisíc korun. Příčinu a 
veškeré okolnosti dopravní nehody policisté dále prověřují. 
 
Fyzické napadení skončilo zlomeninou nosu 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví 
čtyřiapadesátiletému muži z Telčska. V polovině loňského listopadu byl v Jihlavě v zábavním 
podniku na ulici Mrštíkova. Kolem půl páté ráno došlo mezi ním a dalším o čtrnáct let mladším 
návštěvníkem podniku ke vzájemné slovní rozepři. Poté útočník čtyřicetiletého muže fyzicky 
napadl, a to několika údery pěstí do oblasti hlavy. Dále ho povalil na zem a opakovaně ho kopl. Po 
útoku musel napadený muž vyhledat lékařské ošetření. Zdravotnickou záchrannou službou byl 
převezen do jihlavské nemocnice, odkud byl po ošetření propuštěn. Následně přijali policisté 
trestní oznámení a začali případ prověřovat. Místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. 
Dále provedli šetření, výslechy osob a vyžádali si také lékařské zprávy. Napadený muž utrpěl při 
fyzickém napadení zlomeninu nosu, tržnou ránu v obličeji a množství zhmožděnin. Policisté na 
základě shromážděných důkazů sdělili čtyřiapadesátiletému muži podezření ze spáchání dvou 
trestných činů, případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Pachatelé okradli dvě seniorky 
Policisté v současné době prověřují dva případy kradení seniorů. Pětaosmdesátiletá žena z obce 
na Třešťsku přišla o šedesát tisíc korun, osmasedmdesátiletou seniorku z Telče okradla 
pachatelka o více než sedmdesát tisíc korun. 
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První žena byla okradena již ve středu 6. ledna, případ byl oznámen až druhý den. Pachatel přišel 
kolem půl sedmé večer k rodinnému domu seniorky v obci na Třešťsku a zaklepal na okno, které 
žena otevřela. Dále požádal o vodu k napití a seniorka ho pustila do domu. Neznámý muž poté 
využil nestřeženého okamžiku, v místnosti odcizil peněženku s penězi a odešel. Následně seniorka 
zjistila, že byla okradena, a ve čtvrtek byl případ oznámen na policii. 
V druhém případě došlo ke krádeži v Telči. Ve čtvrtek 7. ledna přišla do místa bydliště 
osmasedmdesátileté seniory neznámá žena. Po jedné hodině odpoledne se do jejího bytu dostala 
pod smyšlenou legendou, že je pracovnice sociálního zabezpečení, a že jde vrátit přeplatek za 
sociální pojištění. Pachatelka vyndala dvoutisícovou bankovku a žádala vrácení jednoho tisíce 
korun. Seniorka pro požadované peníze došla a pachatelka tak zjistila, kde má peníze uložené. 
Neznámá žena poté částku přes sedmdesát tisíc korun odcizila a z bytu odešla. Když seniorka 
zjistila, že jí peníze chybí, obrátila se na policii. 
V obou případech policisté ihned po přijetí oznámení provedli šetření a po pachateli začali pátrat. 
Místa činu ohledali a zajistili stopy. Dále policisté zahájili úkony trestního řízení pro spáchání 
trestného činu krádeže, v druhém z případů navíc ještě ze spáchání přečinu porušování domovní 
svobody. Oba případy policisté prověřují a po pachatelích pátrají. 
 
Policisté by chtěli na seniory opětovně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u 
nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. 
Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V 
žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by 
za sebou měli uzamknout dveře. Zvláště senioři žijící sami v rodinných domech by měli zamykat už 
vstupy na pozemek domu a dále být důslední v zamykání dveří vedoucích do domu. Mít zamčené 
vstupní dveře je vhodné i v době, kdy je senior v domě. 
Pozor je nutné si dát zvláště na podvodníky, kteří se zkoušejí do domů dostat s legendou, že 
potřebují vodu k napití či do vozidla, využít toaletu, poskytnout péči svému dítěti či peníze pro 
kamaráda, který je zraněný v nemocnici. 
V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník různých organizací, úřadů či služeb, by 
si měli senioři nechat předložit průkaz nebo zavolat na úřad nebo instituci, na kterou se odvolává. 
Po dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala v každém případě před bytem a 
nedostala se do jeho vnitřních prostor. Není vhodné zvát do svých domovů ani osoby, které 
nabízejí nejrůznější služby nebo “výhodné“ nákupy například nádobí, pomůcek pro odpočinek a 
relaxaci.   
Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob, oznamte tuto skutečnost na 
linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje, okamžitě si zapište popis osoby a typ vozidla, jeho 
registrační značku a barvu. Při pátrání po pachateli jsou takovéto indicie velice důležité. 
 
Opilí muži skončili na záchytce 
Ve středu 23. prosince zajistili policisté před desátou hodinou dopoledne v Telči muže, který ležel a 
pospával u kašny na náměstí Zachariáše z Hradce. Jednalo se o čtyřiašedesátiletého značně 
opilého muže. Policisté mu při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,7 promile alkoholu. Opilého 
muže zajistili a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž je podezřelý ze 
spáchání přestupku proti veřejnému přestupku, který policisté oznámili k projednání.  
Správnímu orgánu oznámili policisté také přestupek proti občanskému soužití, ze spáchání kterého 
je podezřelý šestatřicetiletý muž. V polovině prosince přišel do restaurace v obci Rozseč, kde 
slovně a následně i fyzicky napadl ženu. Přivolaní policisté muži naměřili hodnotu 2,24 promile 
alkoholu. Opilého muže zajistili a převezli ho k vystřízlivění do jihlavské protialkoholní záchytné 
stanice. 
 
Muž měl přes tři promile alkoholu 
Ve středu 23. prosince byli policisté po osmé hodině večer přivoláni k domu v Telči, kde 
dvaapadesátiletý muž dle přijatého oznámení napadal své blízké příbuzné. Po příjezdu policisté 
učinili opatření, aby již k dalšímu násilí nemohlo docházet a provedli šetření. Zjistili, že opilý muž 
v domě slovně napadl dvě ženy, které měly vzhledem k jeho agresi strach, že dojde i k fyzickému 
násilí. Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 3,46 promile 



3 

alkoholu. Policisté značně opilého muže zajistili a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, který policisté 
oznámili k projednání.  
 
Poškození osvětlení 
Policisté pátrají po pachateli, který na pěší stezce v lesoparku Oslednice v Telči poškodil 
osvětlovací tělesa. V době mezi středou 23. prosince a pondělím 28. prosince rozbil v části Staré 
Město stínící části a žárovky dvou osvětlovacích těles. Škoda, kterou pachatel způsobil, byla 
předběžně vyčíslena na deset tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli 
v lokalitě šetření. Případ prověřují pro spáchání trestného činu poškození cizí věci, po pachateli 
pátrají. 
 
Pachatel poškodil invalidní vozík 
V době od pondělí 21. prosince od pátečního odpoledne 25. prosince poškodil pachatel na chodbě 
bytového domu v Telči na ulici U Štěpnického rybníka invalidní vozík. Na vozíku prořezal 
koženkovou sedačku a způsobil tak škodu přibližně dva tisíce korun. Případ policisté šetří pro 
spáchání přestupku proti majetku, po pachateli pátrají.  
 
Policisté vypátrali hledaného muže 
V úterý 29. prosince vypátrali policisté v Telči muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. 
Podezřelého muže kontrolovali po jedné hodině odpoledne v Telči na ulici Cihelna. Policisté zjistili, 
že se jedná o devětadvacetiletého muže z Telčska, na kterého byl o přibližně týden dříve vydán 
soudem v Jindřichově Hradci příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaného muže 
policisté zadrželi a následně ho eskortovali do brněnské věznice.  
 
Poškození vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči poškodil zaparkované vozidlo. V noci z neděle 3. ledna 
na pondělí poškrábal lak automobilu Citroen Xsara Picaso, který stál na náměstí Zachariáše 
z Hradce. Majiteli vozidla vznikla škoda přibližně osm tisíc korun. Případ policisté prověřují pro 
spáchání trestného činu poškození cizí věci.  
 
Krádež nafty 
Policisté pátrají také po pachateli, který z objektu v Telči odcizil pohonné hmoty. V noci z pondělí 4. 
ledna na úterý vnikl po odstranění dřevěných latí plotu do objektu bývalé tesárny na ulici 
Třebíčská. Pachatel se dále vloupal do uzamčené dřevěné boudy, v níž je umístěna čerpací 
stanice, a odčerpal bezmála 300 litrů motorové nafty. Krádeží způsobil škodu za více než sedm a 
půl tisíc korun. Případ policisté prověřují pro spáchání trestného činu krádeže. 


