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Počet trestných činů klesl, policisté zvýšili objasněnost 
V loňském roce došlo na Jihlavsku k celkem 1 910 trestným činům, z tohoto počtu se jich 
policistům podařilo objasnit 56,7 % (tj. 1 083 trestných činů). V roce předcházejícím to bylo 2 182 
trestných činů s objasněností 54,31 %. (v roce 2013 došlo k celkem 2 360 trestným činům s 
objasněností 49,41 %, porovnání s rokem 2015 je tak zde ještě markantnější, rozdíl spáchaných 
trestných činů je 450 a objasněnost byla v roce 2013 nižší o více než sedm procent).  
Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo v loňském roce zejména u majetkové trestné 
činnosti, kde klesl počet spáchaných skutků o 266. Ke zvýšení spáchaných trestných činů došlo u 
násilné trestné činnosti, a to o čtrnáct skutků, zároveň se ale policistům podařilo v této oblasti 
zvýšit objasněnost, která vloni činila více než osmdesát procent.  
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí, kde policisté 
prověřovali celkem 1 402 trestných činů, z nichž se jim podařilo 56,21 % objasnit. Na Polensku 
došlo v loňském roce k 158 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 62,03 
%. Na Telčsku prověřovali policisté 154 trestných činů, z nichž je objasněno 56,49 % (v roce 2014 
došlo k 177 trestným činům, z nichž bylo objasněno 59,89 %). Na Třešťsku došlo vloni k 196 
trestným činům, objasnit se policistům podařilo 56,12 %. 
 
V loňském roce došlo na Telčsku k dvanácti násilným trestným činům, z nich policisté objasnili 
83,33 % případů. Spácháno bylo šest úmyslných ublížení na zdraví, čtyři porušování domovní 
svobody a po jednom případu nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování.  
V oblasti majetkové trestné činnosti došlo k 78 trestným činů, z nichž bylo 31 krádeží vloupáním, 
33 krádeží prostých a čtrnáct bylo ostatních krádež. Objasnit se policistům v této oblasti podařilo 
téměř 35 % případů. Z krádeží byla nejčastější vloupání do rekreačních chat, kterých bylo vloni 
deset. O jeden případ méně bylo u poškození cizí věci, také došlo vloni k osmi krádežím 
pohonných hmot a šesti kapesním krádežím. Pět trestných činů spáchali pachatelé v kategoriích 
krádeží jízdních kol, vloupání do rodinných domů a krádeží vozidel.  
Mravnostní delikty řešili policisté v loňském roce na Telčsku tři.  
Hospodářských trestných činů prověřovali devět, stejně jako u drogové kriminality. 
Ze zbývající kriminality je nejčastěji páchaným trestným činem zanedbání povinné výživy (17 
případů), činy spáchané v souvislosti s dopravní nehodou (8 případů) a výtržnictví (6 případů). 
 
Policisté dopadli pachatele krádeže nafty  
Policisté dopadli přímo při činu pachatele, kteří se dopouštěli krádeže pohonných hmot. V úterý 
19. ledna projížděla policejní hlídka před druhou hodinou v noci lokalitou za Telčí ve směru na 
obec Stará Říše. U objektu elektrické rozvodné stanice si policisté všimli, že u odstaveného bagru 
stojí podezřelé vozidlo. Zastavili a šli situaci prověřit. U pracovního stroje se schovával muž, který 
z nádrže bagru odčerpával naftu, další dva muži byli ve vozidle. Policisté tři muže důvodně 
podezřelé ze spáchání trestného činu zadrželi. Jednalo se o cizince maďarské státní příslušnosti. 
Všechny zadržené policisté převezli na oddělení policie a umístili je do cel. Místo činu ohledali a 
zadokumentovali. Policisté dále zajistili kanystr s naftou a hadice určené k přečerpání pohonných 
hmot. Škoda byla předběžně vyčíslena na dva tisíce korun. Na základě shromážděných důkazů 
sdělil policejní inspektor mužům ve věku mezi třiadvaceti a dvaačtyřiceti lety podezření ze 
spáchání přečinu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
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Vloupání do sklepní kóje 
Policisté pátrají po pachateli, který se v Telči vloupal do sklepní kóje a odcizil jízdní kolo. Ke 
krádeži došlo v průběhu ledna. Pachatel nejdříve vnikl do bytového domu na ulici Radkovská. Dále 
se dostal do sklepních prostor, kde se vloupal do sklepní kóje. Odcizil pánské horské kolo značky 
4ever Hazard 29", tmavě šedé barvy v hodnotě přes dvacet tisíc korun. Místo činu policisté 
ohledali a zadokumentovali, v lokalitě provedli šetření. Zahájili úkony trestního řízení pro spáchání 
přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizeném jízdním kole 
policisté pátrají. 
 
Opilý muž ležel v kolejišti 
V neděli 31. ledna přijali policisté na tísňové lince 158 před třetí hodinou odpoledne oznámení, že 
na kolejích v blízkosti železničního přejezdu na ulici Třebíčská v Telči sedí muž. Na místo ihned 
vyjela policejní hlídka situaci prověřit. Po příjezdu nalezli policisté v kolejišti ležícího muže, neměl 
viditelná zranění. Hlídka ho okamžitě odvedla do bezpečného prostoru. Muž byl pod vlivem 
alkoholu a ve špatném psychickém stavu. Sdělil, že chtěl ukončit svůj život. Policisté zjistili, že se 
jedná o pětatřicetiletého muže. Provedenou dechovou zkouškou mu naměřili hodnotu 2,74 promile 
alkoholu. Na místo policisté přivolali zdravotnickou záchrannou službu, lékař muže vyšetřil. 
Policisté ho poté zajistili a opilého muže převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
 
Opilý muž rozbil hlavou skleněnou výplň vývěsní skříně 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání devatenáctiletého muže z Třebíčska, který byl obviněn ze 
spáchání přečinu výtržnictví. V první polovině loňského listopadu přišel v odpoledních hodinách 
před budovu zařízení pro mládež na Telčsku. Mladý muž byl pod vlivem alkoholu, dožadoval se 
vstupu a návštěvy v zařízení pobývajících dívek. Jeho žádosti vyhověno nebylo a vychovatelce 
začal mladík vyhrožovat poškozením vstupních dveří nebo oken. Jeho agresivita se stupňovala a 
ženu vulgárně slovně napadal. Před budovou křičel a dožadoval se vpuštění dovnitř. Kolem čtvrté 
hodiny odpoledne přešel mladý muž k autobusové zastávce a úderem hlavou rozbil skleněnou 
výplň vývěsní skříně. Na místo byla přivolána policejní hlídka. Do jejího příjezdu stihl opilý 
agresivní muž ještě před budovou obecního úřadu vyndat a odhodit kanalizační poklop. Poté ho 
přivolaní policisté zajistili. Při dechové zkoušce mladému muži naměřili hodnotu 2,08 promile 
alkoholu. Policisté opilého mladíka převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále provedli policisté v lokalitě šetření, 
výslechy osob a shromáždili důkazy. Následně zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže. 
Případ policisté vyšetřují. 
  
Opilý muž upadl a zranil se 
Ve středu 13. ledna přijali policisté před čtvrtou hodinou odpoledne na tísňové lince 158 oznámení, 
že se v Telči na ulici v části Štěpnice nachází zraněný opilý muž. Zraněného ošetřovala 
zdravotnická záchranná služba, vzhledem k tomu, že se ale začal chovat agresivně, byli přivoláni 
policisté. Na místo vyjela situaci prověřit policejní hlídka. Při jejím příjezdu byl muž klidný, policisté 
učinili opatření, aby nemohlo dojít k násilnému jednání. Dále zjistili, že se jedná o 
osmačtyřicetiletého muže, který vlivem značně opilosti upadl na chodník. Muž si způsobil 
povrchové zranění na hlavě. Přivolaní zdravotníci zraněného ošetřili, muži bylo dále doporučeno 
vyšetření v nemocnici, to ale odmítl a začal být agresivní, proto byli na místo přivoláni policisté. 
Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,61 promile alkoholu. 
Na místo se dostavila blízká příbuzná muže, která ho převzala do péče. 
 
Krádež nafty 
V noci ze soboty 30. ledna na neděli odcizil pachatel v Telči ze zaparkovaného vozidla pohonné 
hmoty. Valníkový nákladní automobil Hyundai stál před domem na ulici Beringerova. Pachatel 
navrtal dno palivové nádrže a odčerpal z ní přibližně pětadvacet litrů motorové nafty. Krádeží nafty 
vznikla škoda přes 600 korun, poškozením palivové nádrže byla majiteli způsobena škoda přibližně 
1 500 korun. Případ policisté prověřují pro spáchání trestného činu krádeže, po pachateli pátrají. 


