
 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Územní odbor Jihlava 
Obvodní oddělení Telč 

  

 
 
 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 46 

587 24  Jihlava 

 

 

 

15. listopadu 2019 
 
Obvodní oddělení Telč 
 
Dopadení distributorky drog 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání šestadvacetileté ženy, která na Jihlavsku a 
Jindřichohradecku distribuovala pervitin. Byla obviněna ze spáchání přečinu nedovolené výroby a 
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Drogy žena distribuovala 
přibližně od konce loňského roku. Pervitin poskytovala zájemcům po předchozí telefonické či 
elektronické domluvě. Drogy prodávala zejména na Telčsku, a to jak na různých místech města, 
tak obcích v okolí. Ve většině případů zájemci za pervitin platili, ojediněle ho žena poskytla jako 
protihodnotu za zapůjčení vozidla. Drogy distribuovala v desítkách případů. Dopadnout 
distributorku pervitinu se kriminalistům podařilo výbornou operativní činností a na základě 
shromážděných důkazů zahájili její trestní stíhání. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchaný 
trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. 
 
Pomoc seniorce 
V pondělí 4. listopadu přijali policisté před pátou hodinou večer oznámení od ženy, která měla 
obavu o svoji sousedku. Dvaasedmdesátiletá žena žije v bytě domu v Telči, odkud ale 
nevycházela ven. Na místo vyjela policejní hlídka situaci prověřit. Policisté zjistili, že může seniorka 
pouze komunikovat přes dveře, byla totiž zraněná a nemohla se pohybovat. Přivoláni byli také 
hasiči a zdravotnická záchranná služba. Po otevření dveří nalezli ženu ležící na podlaze v jedné 
z místností, nemohla se postavit a měla poraněnou ruku. Zdravotníci seniorku odvezli na vyšetření 
do nemocnice. Policisté byt zkontrolovali a klíče si převzal blízký příbuzný ženy. 
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu 
V neděli 10. listopadu odhalili policisté v Telči řidiče, který usedl za volant opilý. Po jedenácté 
hodině dopoledne jel třiapadesátiletý muž s vozidlem Peugeot po ulici Furchova, kde ho zastavila 
hlídka. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku a naměřili mu hodnotu 1,31 promile alkoholu. 
Opilému muži zakázali další jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté dále prověřují. 
 
Muž je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů čtyřiačtyřicetiletému muži, 
který opilý v Telči poškodil rozvaděč telefonní společnosti. Ke spáchání činu došlo v polovině října. 
Před osmou hodinou večer byl muž před provozovnou na ulici Svatoanenská, kde rozbil plastová 
dvířka rozvodné telekomunikační skříně a částečně bylo poškozeno i vnitřní elektronické zařízení. 
Způsobil tak škodu přibližně dvacet tisíc korun. Na místo byli přivoláni policisté. Podezřelý muž měl 
téměř dvě promile alkoholu v dechu a skončil na protialkoholní záchytné stanici. Místo činu 
policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Na základě shromážděných důkazů poté 
čtyřiačtyřicetiletému muži z Jihlavska sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození a ohrožení 
provozu obecně prospěšného zařízení ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví. Případ policisté řeší 
ve zkráceném přípravném zařízení. 
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Při nákupech na internetu je třeba být obezřetný 
Počet lidí, kteří nakupují na nejrůznějších e-shopech, stále stoupá a počet nákupů prostřednictvím 
internetu se tradičně ještě zvyšuje s blížícími se Vánocemi. Ve virtuálním světě je ale třeba chovat 
se tak, aby se nakupující nestal snadnou obětí podvodníka a o své peníze nepřišel.  
 
Policisté v současné době prověřují případ podvodného e-shopu, kde pachatel nabízel k prodeji 
neexistující zboží. Nejprve napodobil internetové stránky zavedeného prodejce a nabízel domácí 
spotřebiče. Takzvané bílé zboží bylo za výhodné ceny, přibližně o deset až dvacet procent levnější 
v porovnání s  běžnou nabídkou. Platba byla na e-shopu možná v podstatě pouze předem. 
K nákupu za výhodné ceny se nechali zlákat lidé napříč republikou a peníze za vybrané zboží 
poslali na účet zveřejněný na e-shopu. Zaplacené spotřebiče jim poté doručeny nebyly a kupující o 
své peníze přišli. Některé z nich nevaroval ani podezřelý signál, kdy jim zástupce e-shopu zaslal 
informaci, aby požadované peníze zaslali na jiné číslo účtu.  
Další případ se týká muže z Telčska, který si na konci října objednal na jiném e-shopu elektrický 
bojler a přes šest tisíc korun zaslal na účet prodávajícího, zboží ale poté neobdržel. Prodávající 
přestal s mužem komunikovat, internetové stránky jsou zrušeny a muž tak o své peníze přišel. Až 
následným hledáním nalezl na internetu informaci, že se jedná o podvodný obchod, a oznámil 
případ policii, která zahájila prověřování pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.  
 
Riziko představuje také nákup bazarového zboží, přesvědčila se o tom žena, která na konci září 
reagovala na inzerát nabízející na internetovém serveru mobilní telefon za částku přes sedm tisíc 
korun. Žena po emailové komunikaci s prodávajícím zaslala na jeho účet peníze, mobilní telefon 
ale dodnes neobdržela. Prodávající s ní ukončil komunikaci a žena o své peníze přišla. Také tento 
případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. 
 
Tyto případy nejsou jediné a policisté by chtěli na občany apelovat, aby byli při nákupech na 
internetu obezřetní. Zvláště při platbách za zboží, kdy je vyžadována platba předem 
prostřednictvím bankovního převodu, je nutné dbát mimořádné opatrnosti. Když už provádíme 
platbu předem, mělo by to být u ověřených prodejců, nejlépe prověřených vlastní zkušeností. Je 
také důležité nenechat se až příliš ovlivnit podezřelou cenovou výhodností. Vždy je třeba si 
informace ověřovat, dobře si vše rozmyslet a nejednat ukvapeně. 
 
Krádež mobilního oplocení 
Policisté pátrají po pachateli, který v Mrákotíně odcizil mobilní oplocení a nosné patky, způsobil tak 
škodu přes sedmnáct tisíc korun. Ke krádeži došlo v druhé polovině října. Pachatel odcizil deset 
kusů mobilního oplocení a patnáct nosných patek. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a 
v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
krádeže. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.    
 
 


