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Obvodní oddělení Telč 
 
Opilý muž se snažil dostat do domu násilím 
V sobotu 9. února přijali policisté po deváté hodině večer na tísňové lince 158 oznámení od ženy, 
která žádala o pomoc. Značně opilý bývalý manžel se snažil dostat do domu, kde ale sám nebydlí, 
žije zde žena s dětmi. Do obce na Telčsku okamžitě vyjela policejní hlídka. Policisté po příjezdu na 
místo zjistili, že muž se za použití lopaty pokouší překonat dveře, aby se mohl dostat do domu. 
Svého jednání zanechal až po opakované výzvě policistů. Ke zranění osob nedošlo. Policisté 
opilého muže zajistili. Při dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota 2,04 promile alkoholu. 
Třiačtyřicetiletý muž nebyl schopen srozumitelné komunikace, ani samostatné chůze. Policisté ho 
odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Místo činu ohledali a zadokumentovali. 
Dveře i jejich skleněná výplň byly poškozeny, škoda ještě nebyla vyčíslena. Policisté zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody, případ 
dále prověřují. 
 
 
Policisté dopadli muže, který odcizil vozidlo  
Policisté objasnili v krátké době závažnou krádež, ke které došlo v Telči. Muž odcizil vozidlo za 
necelých 400 tisíc korun, a i když ho policisté během několika dnů dopadli, stačil auto značně 
poškodit. Dvaatřicetiletý muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl obviněn ze spáchání tří 
trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby.  
V pondělí 4. února zaparkoval kolem sedmé hodiny ráno řidič vozidlo Opel Insignia ve dvoře 
objektu firmy v Telči a z místa na chvíli odešel. Příležitosti využil pachatel, do automobilu nastoupil 
a odjel.  
Když majitel vozidla zjistil, že byl automobil odcizen, oznámil krádež policii. Policisté provedli 
šetření a ihned zahájili pátrání po pachateli i odcizeném automobilu, jehož hodnota byla přibližně 
370 tisíc korun. Místo činu ohledali a zadokumentovali. Policisté prováděli šetření, shromažďovali a 
vyhodnocovali všechny získané informace a poznatky. Precizní práce je nakonec přivedla na stopu 
podezřelého muže. Ve čtvrtek 7. února provedli policisté kontrolu v Telči v lokalitě garáží, kde 
kolem deváté hodiny večer nalezli odstavené odcizené vozidlo. V okolí pak vypátrali i podezřelého 
muže. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestné činnosti zadrželi a umístili ho do policejní 
cely.  
Při ohledání odcizeného automobilu Opel Insignia kriminalisté zjistili, že ho pachatel při jízdě 
značně poškodil. Chybělo mu zpětné zrcátko, bok vozidla byl odřený, poškozený byl přední i zadní 
blatník a kolo s diskem. Ve vozidle chyběla nabíječka na mobilní telefon, svítilny, dioptrické brýle a 
další věci v celkové hodnotě přibližně sedm tisíc korun. Kriminalisté provedli prohlídku garáže, 
která patří podezřelému muži, kde nalezli a zajistili klíčky od odcizeného vozidla. 
Automobil si následně převzal zpět jeho majitel. 
 
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání dvaatřicetiletého muže 
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z Jihlavska. Muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší 
škoda, přečinu poškození cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Obviněným 
mužem je recidivista, který byl v minulosti již opakovaně soudně trestán pro různorodou trestnou 
činnost, včetně drogové. Několikrát byl odsouzen za řízení vozidla přes uložený zákaz. Vloni 
v říjnu byl propuštěn z věznice, kde si odpykával uložený trest odnětí svobody. Muž má uložený 
trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2025. 
Přesto v Telči poté, co odcizil vozidlo, automobil řídil. 
Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže 
do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a poté policisté dvaatřicetiletého muže 
eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.  
Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. 
 
 
Objasněnost dosáhla téměř šedesáti procent 
V roce 2018 došlo na Jihlavsku k celkem 1 488 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům 
podařilo objasnit 57,1 % (tj. 849 trestných činů), a dále v průběhu loňského roku zjistili pachatele u 
92 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Pro porovnání, v roce 2017 došlo k celkem 
1 466 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 60,1 %.  
V loňském roce se v porovnání s rokem předcházejícím mírně zvýšil počet spáchaných trestných 
činů, a to o 22 skutků. Tato změna ale není nikterak výrazná v porovnání s roky před tím. V roce 
2016 došlo k 1 724 trestným činům, v roce 2015 bylo spácháno 1 910 skutků a v roce 2014 došlo 
dokonce k 2 182 trestným činům, tehdy s objasněností 54,31 %.  
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím 
do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 101 trestných činů, z 
nichž se jim podařilo 55,7 % objasnit (v roce 2017 došlo k 1 038 trestným činům, z nichž se 
podařilo objasnit 59,92 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 128 trestným činům, objasnit se z 
tohoto počtu podařilo policistům 56,3 % (v roce 2017 bylo spácháno 133 trestných činů, objasnit se 
z tohoto počtu podařilo 57,89 % případů). Na Telčsku prověřovali policisté 118 trestných činů, z 
nichž je objasněno 61 % (v roce 2017 došlo k 140 trestným činům, z nichž bylo objasněno 56,43 
%). Na Třešťsku došlo vloni k 141 trestným činům, objasnit se jich policistům podařilo 65,3 % (v 
roce 2017 bylo spácháno 155 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 66,45 % případů).  
 
Střet dvou vozidel 
V pátek 18. ledna došlo před devátou hodinou dopoledne na silnici mezi obcemi Stará Říše a 
Vápovice k dopravní nehodě. Řidič vozidla Škoda Felicia dostal při projíždění zatáčky smyk, 
automobil přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem Hyundai. Při nehodě se zranil 
řidič felicie a zranění utrpěl také spolujedoucí v automobilu Hyundai, oba byli převezeni 
zdravotnickou záchrannou službou na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u obou 
řidičů dechové zkoušky. U řidiče felicie byla pozitivní, muž měl 0,72 promile alkoholu v dechu. 
Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Dechová zkouška u řidiče vozidla Hyundai byla 
negativní. Místo dopravní nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Na vozidlech vznikla škoda 
přibližně 90 tisíc korun. Řízení vozidla mužem pod vlivem alkoholu a dopravní nehodu policisté 
dále šetří.  
 
 
 
 


