
 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Územní odbor Jihlava 
Obvodní oddělení Telč 

 
  

 
 
 

 

 

Obvodní oddělení Telč 

 

 

 

14. června 2016 
 
 
Zase ta světla 
Ve druhé polovině května tohoto roku poškodil neznámý pachatel v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce 
celkem 3 kusy světel z osvětlení  morového sloupu, zabudovaných v trávníku. Městu Telč tak způsobil škodu 
ve výši 15.000 korun. Po pachateli policie pátrá. 
 
Malá holčička si vyrazila na výlet 
Ve středu 8. června 2016 přijali policisté Integrovaného operačního střediska na tísňovou linku 158 
oznámení o tom, že se u kruhového objezdu u pošty v Telči pohybuje tříletá holčička na odrážedle, a to bez 
doprovodu svých rodičů. Policisté po příjezdu na místo malou výletnici vytěžili, zjistili, kde holčička bydlí a 
doprovodili ji v pořádku domů k rodičům. 
 
Kradou se i dopravní značky 
Neznámý pachatel v průběhu měsíce června odcizil na silnici I. třídy č. 38, v katastrálním území obce 
Markvartice celkem 11 dopravních sloupků a 11 dopravních značek, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 
necelých 15.000 korun. Policisté celou věc prověřují jako trestný čin krádež a po pachateli pátrají. 
 
Muž nalezenou peněženku odevzdal 
Poctivý nálezce odevzdal na policii peněženku s finanční hotovostí a díky němu se tak může vrátit zpět 
jejímu majiteli. V pondělí 13. června přišel před šestou hodinou večer dvaatřicetiletý muž na telčské 
obvodní oddělení, kde nalezenou peněženku odevzdal. Našel ji na ulici v Telči, kde ležela na vozovce. Byly 
v ní mimo jiné uložené osobní doklady a finanční hotovost ve výši kolem tří tisíc korun. Policisté zjistili 
majitele peněženky a nalezené věci mu předají. 
 
Kriminalisté dopadli muže, kteří distribuovali pervitin „ve velkém“ 
Kriminalisté jihlavského územního odboru dopadli dva muže, kteří obchodovali s pervitinem. Jeden z nich 
poté drogu dále distribuoval. Podezřelé muže kriminalisté zadrželi v Kolíně bezprostředně poté, co si mezi 
sebou pervitin a peníze vyměnili. Rukama mužů prošlo celkem mezi půl až jedním kilogramem drogy. 
Kriminalisté zajistili desítky tisíc korun a necelých osmdesát gramů pervitinu ukrytého v sáčku od kávy. Další 
věci byly zajištěny při prohlídce dvou vozidel. Policejní komisař zahájil trestní stíhání mužů ve věku 
čtyřiadvacet a pětačtyřicet let, kteří byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Oba byli již v 
minulosti za drogovou trestnou činnost soudně trestáni a skončili ve vazební věznici. 

Distributory pervitinu se podařilo dopadnout na základě velmi dobrého operativního šetření. Realizace byla 
provedena v úterý 24. května na území Středočeského kraje. Ve večerních hodinách byly zadrženy v Kolíně 
na parkovišti u obchodního domu celkem čtyři osoby důvodně podezřelé ze spáchání drogové trestné 
činnosti. Jednalo se o tři muže a ženu. Bezprostředně před policejním zákrokem došlo mezi dvěma 
podezřelými muži ke směně pervitinu a peněz. Všechny čtyři zadržené převezli policisté na oddělení služby 
kriminální policie a vyšetřování do Jihlavy, kde byli muži a žena umístěni do policejních cel. Dále byla 
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provedena prohlídka dvou vozidel, kterými zadržení do Kolína přicestovali. V těchto vozidlech byla zajištěna 
další finanční hotovost. 

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z 
Telčska a pětačtyřicetiletého muže z Děčínska. Oba muži byli již v minulosti za drogovou trestnou činnost 
soudně trestáni. Starší z obviněných si navíc v minulosti odpykal trest také za krádeže a v současné době je 
ve zkušební době podmíněného odsouzení. 

Oba muži jsou obviněni z toho, že prodávali drogu, a to ve značném rozsahu. Starší z nich dodával pervitin 
mladšímu a ten ji užíval zčásti pro sebe a dále ji také distribuoval na Telčsku. Vždy se spolu nejprve dohodli 
na předání, poté na smluvené místo přijeli vozidly a sešli se. Pro výměnu drogy za peníze si muži volili 
parkoviště u obchodních domů převážně v Kolíně, ale i dalších místech republiky. Pervitin si mladší z mužů 
koupil od pětačtyřicetiletého muže v několika desítkách případů. Celkové množství drogy, které takto získal, 
se pohybuje mezi půl až jedním kilogramem, a částka, kterou za pervitin zaplatil je 400 až 900 tisíc korun. 
Když následně muž potřeboval pro drogu dojet, využíval proto jako řidiče další osoby. Tak tomu bylo i v 
úterý 24. května. Čtyřiadvacetiletého muže přivezl do Kolína vozidlem dvacetiletý muž a s druhým 
obviněným přijela na parkoviště obchodního domu mladá žena, oba byli poté také při zákroku zadrženi.  
Soud rozhodl o vzetí čtyřiadvacetiletého a pětačtyřicetiletého muže do vazby. Oba obviněné eskortovali 
policisté do věznice. Dvacetiletý zadržený muž a žena byli po provedení všech nezbytných procesních úkonů 
propuštěni na svobodu.  

Za spáchaný zvlášť závažný zločin hrozí oběma obviněným mužům trest odnětí svobody až na deset let. 
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