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Opilý řidič s autem havaroval, vozidlo se zraněným řidičem a spolujezdcem nalezla policejní 
hlídka   
Ve středu 12. srpna pátrali telčští policisté po vozidle, u kterého vzniklo podezření, že je řidič pod 
vlivem alkoholu. Automobil nalezli v katastru obce Řásná havarovaný, řidič i jeho spolujezdec byli 
zranění. Řidiči policisté následně naměřili přes jedno a půl promile alkoholu. 
Před jedenáctou hodinou večer přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení od svědka, který 
viděl dva značně opilé muže, kteří opustili restaurační zařízení a ve stavu, že nebyli schopni ani 
samostatné chůze, nastoupili do vozidla a odjeli. Svědek uvedl směr jejich jízdy, popis vozidla a do 
lokality okamžitě vyjela policejní hlídka. V blízkosti místního kempu policisté nalezli havarovaný 
automobil, který odpovídal popisu, řidič i spolujezdec byli zranění. Policisté přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu a poskytli oběma mužům do jejího příjezdu nezbytnou pomoc. Devatenáctiletý 
řidič a jeho čtyřiadvacetiletý spolujedoucí, oba cizí státní příslušnosti, byli na místě ošetřeni 
zdravotnickou záchrannou službou, další lékařskou péči odmítli. Policisté provedli u řidiče 
dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,5 promile alkoholu. Opakované zkoušky u 
muže ukázaly hodnoty 1,52 a 1,33 promile alkoholu v dechu. Na vozidle vznikla při dopravní 
nehodě škoda přibližně pět tisíc korun. Místo havárie policisté ohledali a zadokumentovali. 
Na základě provedeného šetření zjistili, že devatenáctiletý muž jel s automobilem Škoda Octavia 
po silnici ve směru od Telče. V blízkosti kempu v katastru obce Řásná řidič najel s vozidlem na 
krajnici a havaroval. Poté automobil řádně nezabezpečil proti pohybu a vozidlo ještě sjelo z mostku 
do mělkého potoka, kde ho následně nalezla policejní hlídka. 
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, ze spáchání 
kterého je devatenáctiletý muž podezřelý. Dále se řidič dopustil dopravních přestupků, které 
policisté také šetří. 
 
Na svoji dceru muž neplatí výživné   
Policejní komisař zahájil trestní stíhání pětatřicetiletého muže ze Svitavska, který byl obviněn ze 
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. V době od listopadu předloňského roku si neplní 
vyživovací povinnost na svoji dceru, která žije na Telčsku. Na čtyřletou dívku má muž měsíčně 
platit tři tisíce korun. V daném období však uhradil částečně pouze několik plateb. Na výživném 
muž dluží téměř šedesát tisíc korun. Případ policisté dále vyšetřují. 
 
Havárie motocyklu a cyklisty 
V pátek 14. srpna se mezi obcemi Mrákotín a Krahulčí při havárii zranil řidič motocyklu Honda. 
Před čtvrtou hodinou odpoledne devětačtyřicetiletý muž německé státní příslušnosti 
pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy při průjezdu zatáčkou vyjel s motocyklem na 
krajnici a poté sjel mimo komunikaci na pole, kde havaroval. Při havárii se řidič zranil a následovně 
byl z místa převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u řidiče dechovou 
zkoušku, při které u něho požití alkoholu vyloučili. Na motocyklu vznikla škoda přibližně 200 tisíc 
korun.  
Ve stejný den se při dopravní nehodě zranil také třiatřicetiletý cyklista. Po šesté hodině večer vyjel 
v katastru obce Kostelní Myslová na pole, kde havaroval. Při pádu utrpěl mladý muž zranění a 
musel být převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Dechovou zkoušku nebylo možné z 
důvodu zranění cyklisty provést.  
Obě dopravní nehody policisté dále šetří. 
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Při havárii se motocyklistka zranila 
V úterý 18. srpna havarovala v katastru obce Svojkovice devatenáctiletá motocyklistka. Žena jela 
před čtvrtou hodinou odpoledne na motocyklu Honda ve směru na obec Želetava. Při projíždění 
zatáčky dostala na mokré vozovce pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy smyk a vjela 
s motocyklem na krajnici, kde havarovala. Při dopravní nehodě utrpěla řidička zranění, se kterými 
musela být převezena na ošetření do třebíčské nemocnice. Policisté provedli u ženy dechovou 
zkoušku, při které u ní požití alkoholu vyloučili. Na motocyklu vznikla škoda přibližně pět tisíc 
korun. Havárii policisté dále šetří. 
 
Muž řídil auto opilý 
Ve čtvrtek 20. srpna přistihli policisté v Telči řidiče, který usedl za volant s necelými dvěma promile 
alkoholu. Před jedenáctou hodinou večer jel devětatřicetiletý muž vietnamské státní příslušnosti 
s vozidlem Ford Galaxy po ulici Hradecká, kde ho zastavila policejní hlídka. Při kontrole řidiče 
vzniklo podezření, že je muž pod vlivem alkoholu. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při 
které řidiči naměřili hodnotu 1,81 promile alkoholu. Opakované zkoušky u něho ukázaly hodnoty 
1,47 a 1,97 promile alkoholu v dechu. Policisté opilému řidiči další jízdu zakázali a muž přišel o 
řidičský průkaz. Policisté ho zadrželi a převezli na obvodní oddělení. Opilý řidič je podezřelý ze 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, policisté mu sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Mladíka okradli na diskotéce  
Policisté prověřují případ krádeže, ke které došlo v Telči v diskoklubu na ulici Masarykova. V 
sobotu  22. srpna v době mezi čtvrtou a šestou hodinou ranní okradl pachatel jednoho z hostů. 
V době, kdy muž spal, mu z kapsy kalhot odcizil peněženku s finanční hotovostí a osobními 
doklady a mobilní telefon. Okradenému muži vznikla škoda přibližně devět tisíc korun. Pachatel se 
dopustil přečinu krádeže, případ policisté dále prověřují a po pachateli pátrají. 
 
Opilou ženu policisté zajistili 
Ve středu 2. září přijali policisté před devátou hodinou večer na tísňové lince 158 oznámení, že 
před domem na ulici U Horní brány v Telči leží žena. Na místo vyjela policejní hlídka. Po příjezdu 
policisté zjistili, že je žena opilá a má zranění na hlavě. Poskytli jí nezbytnou pomoc a přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. U čtyřiapadesátileté ženy naměřili policisté při dechové zkoušce 
hodnotu 2,33 promile alkoholu. Značně opilá žena nebyla schopná samostatné chůze, ani 
srozumitelné komunikace. Provedeným šetřením policisté zjistili, že si zranění způsobila sama, 
když pod vlivem alkoholu upadla na chodník. Zraněná žena byla převezena na ošetření do 
jihlavské nemocnice. 
 
Nález peněz mladý muž okamžitě oznámil 
Díky poctivému nálezci a také velmi dobré práci policistů se vrátila částka necelých deset tisíc 
korun velmi rychle zpět svému majiteli.  
Ve čtvrtek 3. září přijali policisté před devátou hodinou dopoledne na tísňové lince 158 oznámení 
od muže, který uvedl, že viděl v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce muže, který něco odhodil a 
odešel. Nálezce se šel na místo podívat a zjistil, že se jedná o částku necelých deset tisíc korun, 
ihned kontaktoval policii. Na místo vyjela policejní hlídka obvodního oddělení Telč. Policisté 
finanční hotovost zajistili a začali po neznámém muži ve spolupráci s jednadvacetiletým nálezcem 
peněz pátrat. Majitele hotovosti v lokalitě nenalezli. 
Finanční částku proto následně předali na městský úřad a majitele peněz policisté dále hledali. Na 
základě získaného popisu a velmi dobré osobní a místní znalosti vytipovali muže, kterého poté 
kontaktovali v místě bydliště. Jedná se o osobu, která má psychické a zdravotní obtíže, a je v péči 
své rodiny. Provedeným šetřením policisté zjistili, že se skutečně jedná o majitele nalezené 
finanční částky, což potvrdil také poctivý nálezce, který muže poznal. Peníze si následně převzal 
majitel. 
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Muži policisté naměřili necelé čtyři promile alkoholu 
V pátek 4. září zajistili policisté muže, který měl necelé čtyři promile alkoholu. Před pátou hodinou 
večer přijali na tísňové lince 158 oznámení od muže, který uvedl, že v Telči u křižovatky ulic 
Svatoanenská a Na Hrázi leží na silnici osoba. Po příjezdu hlídky na místo se zde již nikdo 
nenacházel. Policisté lokalitu propátrali a u nedaleké křižovatky nalezli u domu ležícího muže. 
Neměl zranění, byl ale značně opilý. Policisté zjistili, že se jedná o devětadvacetiletého muže, 
kterému při dechové zkoušce naměřili hodnotu 3,71 promile alkoholu. Opilého muže zajistili a 
převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Je podezřelý ze spáchání 
dopravního přestupku, který policisté dále šetří. 
 
Krádež v rekreační chatě 
V pátek 4. září vnikl pachatel v kempu Velkopařezitý Řásná do rekreační chaty. Kolem půl druhé 
v noci vnikl neuzamčenými vstupními dveřmi do chaty, kde v tu dobu spali její obyvatelé. Chatu 
pachatel prohledal a z odloženého batohu odcizil fotoaparát značky Nikon se dvěma objektivy. 
Dále si ještě odnesl mobilní telefon. Krádeží způsobil majiteli celkovou škodu necelých čtyřiadvacet 
tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Zahájili úkony trestního 
řízení pro spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody. Po pachateli 
policisté pátrají.  
 
Opilý muž se choval agresivně  
V neděli 6. září byli policisté po jedenácté hodině večer přivoláni do restauračního zařízení v obci 
Krahulčí, kde se dle oznámení přijatého na tísňové lince 158 nacházel agresivní opilý muž. Po 
příjezdu policisté sedmatřicetiletého muže zajistili. Dále provedli šetření a zjistili, že opilý muž měl v 
restauraci nejprve slovní rozepři se stejně starým mužem. Poté začal ve vzteku rozhazovat židle a 
následně napadl muže i fyzicky. Agresivní jednání násilníka bylo ukončeno za pomoci ostatních 
hostů a opilý muž poté vyšel před restauraci, kde začal ještě bít rukama do zaparkovaného 
vozidla. V dalším násilném jednání mu poté zabránila přivolaná policejní hlídka. Podezřelý muž ani 
nikdo další neměl zranění, které by si vyžádalo okamžité lékařské ošetření. Opilý muž se i 
v přítomnosti policejní hlídky choval agresivně a snažil se opět vrátit do restaurace, v čemž mu 
policisté zabránili. Agresivního muže převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Při 
dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota 2,31 promile alkoholu. Policisté zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, případ dále prověřují. 
 
Vloupání do vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který se v Nové Říši vloupal do vozidla. Ke krádeži došlo v úterý 8. 
září mezi třetí a půl pátou odpoledne. Pachatel rozbil okno u vozidla Peugeot 407 zaparkovaného 
před domem na ulici Březinova. Z automobilu odcizil příruční tašku, ve které měl okradený muž 
uloženou peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a doklady k vozidlu, platební kartu a 
další věci. Krádeží vznikla majiteli škoda přes sedm tisíc korun, další škodu způsobil pachatel 
poškozením vozidla. Policisté provedli ohledání místa činu, šetření a zajistili stopy. Dále zahájili 
úkony trestního řízení pro spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostředku, po pachateli pátrají.  
 
Pachatel posprejoval stěnu domu 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil stěnu domu v obci Rozseč. V noci ze čtvrtka 3. září na 
pátek posprejoval fasádu červenou barvou. Střenu poškodil dvěma kosočtverci, klikatou čárou a 
vykřičníky. Majiteli vznikla škoda přibližně deset tisíc korun. Případ policisté prověřují pro spáchání 
přečinu poškození cizí věci, po pachateli pátrají. 
 
Muž se dopustil úvěrového podvodu 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání jednašedesátiletého muže z Telčska, který se dopustil 
úvěrového podvodu. Muž v květnu roku 2013 uzavřel s finanční společností smlouvu o 
spotřebitelském úvěru na částku dvacet tisíc korun. Finanční hotovost mu byla poskytnuta. Poté 
ale muž uhradil pouze čtyři splátky a částku více než deset tisíc korun ani přes opakované urgence 
do současnosti nesplatil. V polovině loňského roku přijali policisté od poškozené finanční 
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společnosti trestní oznámení a případ začali prověřovat kriminalisté oddělení hospodářské 
kriminality. Provedeným šetřením zjistili, že muž do smlouvy uvedl záměrně nepravdivé údaje o 
svém zaměstnání, svých výdajích a finančních závazcích. Jako svoje zaměstnání zaznamenal do 
smlouvy společnost, kde ve skutečnosti nikdy zaměstnán nebyl. V té době byl muž nezaměstnaný 
a nepobíral ani podporu či sociální dávky. Dále ve smlouvě uvedl, že nemá finanční závazky a 
půjčky, ačkoliv v předchozí době uzavřel jiné úvěrové smlouvy a splátky rovněž nehradil. 
Kriminalisté shromáždili důkazy a následně zahájili trestní stíhání jednašedesátiletého muže, který 
byl obviněn ze spáchání přečinu úvěrového podvodu. Případ kriminalisté vyšetřují. 
 
Zanedbání povinné výživy 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy 
třiapadesátiletému muži z Telčska. V době od července roku 2011 neplatí výživné na své dvě děti, 
které žijí v Jihlavě. Na jedenáctiletého chlapce a osmiletou dívku má muž měsíčně platit jeden tisíc 
korun a celkově tak dluží na výživném padesát tisíc korun. Případ policisté řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Kriminalisté dopadli muže, který vyráběl a distribuoval pervitin 
Policisté dopadli muže, který na Jihlavsku a Jindřichohradecku vyráběl a distribuoval pervitin. 
Šestačtyřicetiletého muže, opakovaně soudně trestaného recidivistu, zadrželi. Při domovní 
prohlídce zajistili varnu pervitinu, dále rostliny konopí a hašiš. Policejní komisař zahájil trestní 
stíhání muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu, na podaný návrh byl vzat 
do vazby. 
Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi policisté na začátku září. Zákrok 
proběhl po poledni v obci nedaleko Dačic v domě, kde muž v současné době bydlí. Policisté 
zadrženého muže převezli na oddělení policie a umístili ho do policejní cely. V rodinném domě 
provedli domovní prohlídku, při které zajistili předměty sloužící k nedovolené výrobě psychotropní 
látky, kdy se jednalo o kompletní varnu pervitinu. Kriminalisté zajistili také rostliny konopí a hašiš, 
které budou rovněž zaslány na odborné policejní pracoviště k provedení expertízy.  
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání šestačtyřicetiletého 
muže z Telčska, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a 
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z části dokonaného a z části 
ukončeného ve stádiu pokusu. Činu se dopustil i přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost 
v uplynulých třech letech potrestán. V minulosti byl obviněný muž již pětkrát soudně trestán, z toho 
dvakrát byl odsouzen za drogovou trestnou činnost. Z věznice, kde si odpykával trest uložený za 
zvlášť závažný zločin spáchaný na úseku drog, byl propuštěn vloni v říjnu.   
Muž je obviněn z toho, že si na přelomu loňského a letošního roku opatřil předměty a chemikálie 
určené k nedovolené výrobě drog. V té době ještě bydlel v rodinném domě v obci na Telčsku, kde 
s výrobou drog začal. V lékárnách si nakupoval léky a poté z nich získával pervitin. Vyrobenou 
drogu muž sám užíval nebo ji na Telčsku poskytoval dalším osobám. Když se letos na jaře 
přestěhoval, pokračoval s výrobou drogy v rodinném domě v obci na Jindřichohradecku.  
Muž získal desítky gramů pervitinu. Vyrobenou drogu distribuoval dalším osobám, mužům i 
ženám, pervitin prodával nebo ho poskytoval zdarma. Dále ještě v místě svého bydliště pěstoval 
konopí. Z části rostlin vyrobil muž v srpnu hašiš a ze zbývajícího konopí chtěl získat marihuanu, 
což už se mu ale z důvodu zákroku jihlavských kriminalistů nepodařilo. 
Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže 
do vazby. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. 
 
 

 


