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Policisté dopadli pachatele, kteří se dopouštěli majetkové a drogové trestné činnosti 
Policistům se podařilo dopadnout skupinu pachatelů, kteří se dopouštěli majetkové trestné 
činnosti. Jeden ze zadržených navíc distribuoval pervitin a v místě bydliště přechovával předměty 
určené k výrobě drog. Kriminalisté zadrželi tři muže a jednu ženu, zahájili jejich trestní stíhání. 
Jeden z obviněných putoval přímo do věznice, zbývající tři jsou stíháni na svobodě.    
Jedná se o skupinu pachatelů, kteří se dopouštěli majetkové trestné činnosti zejména na Telčsku, 
ale také na Třešťsku a Pelhřimovsku. Krádeže páchali v některých případech samostatně, většinou 
ale ve dvojici. Dva z mužů dále při trestné činnosti řídili automobily a dopravovali se na místa 
krádeží, i když mají soudem uložený zákaz řízení vozidel. Cílem pachatelů se staly rekreační 
chaty, objekty méně využívané k bydlení a garáž, při sérii krádeží způsobili škodu necelých 300 
tisíc korun. 
Policisté zadrželi tři muže a jednu ženu ve večerních hodinách, každou z osob na jiném místě, a to 
v Jihlavě, Telči, Třešti a obci na Telčsku. Provedli domovní prohlídku v rodinném domě v Třešti, 
kde jeden ze zadržených mužů v současné době pobývá. Kriminalisté zajistili předměty určené 
k nedovolené výrobě drog, dále peníze a bílou krystalickou látku. Všechny čtyři zadržené policisté 
umístili do policejních cel. 
Policejní komisař trestní stíhání tří mužů ve věku pětatřicet, osmadvacet a šestadvacet let a 
osmadvacetileté ženy, kteří byli obviněni ze spáchání trestných činů výroby a držení předmětu 
k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky, nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami, krádeže, porušování domovní svobody, poškozování cizí 
věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. Jednoho z mužů, opakovaně soudně trestaného 
recidivistu, policisté eskortovali do brněnské věznice, neboť byl na něho vydán soudem příkaz k 
dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Zbývající obvinění jsou stíháni na svobodě.  
Pětatřicetiletý muž je obviněn z toho, že v Třešti, Telči a jiných místech distribuoval dalším lidem, 
mužům i ženám, pervitin. Drogy prodával, a to v množství desítek gramů, nebo je poskytoval 
bezplatně ve stovkách případů za protislužbu, kdy se od odběratelů nechal zejména vozit 
v automobilech. V místě svého bydliště muž přechovával předměty a chemikálie určené 
k nedovolené výrobě psychotropní látky, které kriminalisté zajistili při domovní prohlídce. 
Dále je obviněn z toho, že se ještě s o devět let mladším spolupachatelem vloupal v lednu do pěti 
objektů a na začátku února se dopustil krádeže společně s obviněnou ženou. 
Muži se v Pelhřimově vloupali do garáže. O přibližně týden později přijeli do katastru obce Vanov, 
kde se vloupali do dvou rekreačních chat. Z jednoho objektu odcizili televizor, různé nářadí, 
autobaterie, svítilny, obuv a oblečení, starožitnosti a množství dalších věcí. V chatě dále vybourali 
zazděnou krbovou vložku, kterou rovněž odcizili. Majiteli způsobili krádeží i poškozením chaty 
celkovou škodu téměř 120 tisíc korun. V druhé rekreační chatě odcizili krbová kamna. Na konci 
ledna muži kradli v katastru městyse Mrákotín, kde se vloupali do chaty, kterou prohledali a odcizili 
demižon s vínem, lahve s alkoholem a motorovou pilu. Další rekreační objekt se stal cílem 
pachatelů v katastru obce Růžená, z chaty si muži odnesli hliníkový žebřík, nářadí a další věci. 
Na začátku února přijel pětatřicetiletý muž společně se ženou k budově v obci Řídelov. Vnikli do 
objektu bývalého mlýna, kde odcizili sekačku, kabely a sjezdové lyže, vše v hodnotě téměř třicet 
tisíc korun. Ve stejném objektu byla žena ještě také společně s osmadvacetiletým mužem. Přijeli 
na místo, muž se vloupal do stodoly, kde odcizil autobaterii, dále objekt prohledal a odnesl si ještě 
motorovou pilu, čerpadlo, nářadí a další věci v hodnotě necelých šedesát tisíc korun. Žena v době 
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krádeže hlídala okolí a sledovala, jestli se někdo neblíží. 
Odcizené věci se pachatelé snažili po krádeži zpeněžit, a to v zastavárnách, výkupnách nebo je 
prodávali dalším osobám. Část odcizených věcí se kriminalistům podařilo zajistit a převezmou si je 
zpět jejich majitelé. 
Za trestnou činnost hrozí obviněným trest odnětí svobody až na pět let. 
 
Vloupání do chalupy policisté objasnili  
Policisté objasnili vloupání do chalupy, ke kterému došlo vloni v květnu v obci Bohuslavice. 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Havlíčkobrodska, který byl 
obviněn ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. V druhé polovině 
května se ještě s o deset let mladším komplicem, který byl již také ze spáchání trestné činnosti 
obviněn, vloupal do chalupy. Mladší z mužů vykopl uzamčené vstupní dveře a oba poté vnikli do 
chalupy, kterou prohledali. V objektu poškodili další troje zamčené dveře. Muži odcizili různé 
starožitnosti a cennosti, hodiny, nářadí, vybavení kuchyně, kabely a další věci, poté z místa utekli. 
Na konci května přijali policisté trestní oznámení a případ začali prověřovat. Místo činu ohledali, 
zadokumentovali a zajistili stopy. V lokalitě provedli policisté šetření a zahájili úkony trestního 
řízení. Na základě šetření a vyhodnocení všech získaných informací a poznatků se kriminalistům 
podařilo pachatele vypátrat a dopadnout. Shromáždili důkazy a následně zahájili trestní stíhání 
obou mužů. Krádeží způsobili pachatelé majiteli chalupy škodu přes šedesát tisíc korun. Škoda ve 
výši přibližně čtyři tisíce korun vznikla poškozením dveří.   
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu 
Řidiče pod vlivem alkoholu odhalili policisté ve středu 3. března v Telči. Před jedenáctou hodinou 
večer jel muž ve vozidle Škoda Fabia po ulici Kostelnomyslovská. Automobil zastavila policejní 
hlídka. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které u devatenáctiletého muže naměřili 
hodnotu 0,7 promile alkoholu. Řidič požití alkoholu před jízdou přiznal. Policisté mu další jízdu 
zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání dopravního 
přestupku, který policisté oznámili k projednání příslušnému správnímu orgánu. 
  
Opilý muž ohrožoval svůj život 
V neděli 8. března zasahovali policisté v Telči, kde chtěl svůj život ohrozit osmatřicetiletý muž. Po 
deváté hodině večer přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení od muže, který uvedl, že na 
ulici před domem nalezl ležící osobu. Na místo vyjela policejní hlídka. Policisté po příjezdu zjistili, 
že se jedná o muže, který zkonzumoval léky a větší množství alkoholu, byl při vědomí a 
komunikoval. Policisté mu poskytli nezbytnou pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. 
Zdravotníci muže převezli do jihlavské nemocnice. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při 
které muži naměřili hodnotu 1,65 promile alkoholu. Na základě šetření zjistili, že se muž 
v současné době nachází ve velmi špatné životní situaci, a proto se pokusil ohrozit svůj život, na 
ulici ho ale nalezl muž, který přivolal policisty. 
 
Muži neplatí výživné na své dcery 
Na své tři děti neplatí výživné čtyřiačtyřicetiletý muž z Bruntálska. Policejní inspektor mu sdělil 
podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Muž si neplní vyživovací povinnost na 
své tři dcery ve věku osm, sedmnáct a devatenáct let, které žijí na Telčsku. Výživné nehradí od 
července roku 2013. Na dvě mladší dívky má muž měsíčně platit necelé dva tisíce korun. V daném 
období však uhradil pouze několik plateb. Na devatenáctiletou dívku měl muž platit výživné v době, 
kdy studovala střední školu, ve výši přes jeden tisíc korun měsíčně, ani v jejím případě si ale 
zákonnou povinnost neplnil. Muž dluží celkovou částku přes dvaačtyřicet tisíc korun. Případ 
policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Řidič způsobil škodu a od nehody ujel 
Policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo ve středu 25. února krátce před patnáctou hodinou 
v obci Krahulčí před budovou masokombinátu. Řidič neznámého vozidla jel po silnici ve směru od 
Jindřichova Hradce na Telč. Nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním 
vozidlem Fiat Ducato, jehož řidič zastavil z důsledku situace vzniklé v silničním provozu. Došlo ke 
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střetu obou vozidel. Řidič neznámého vozidla z místa dopravní nehody ujel. Ke zranění osob 
nedošlo. Na fiatu vznikla škoda přibližně patnáct tisíc korun. Policisté provedli u řidiče dechovou 
zkoušku, při které u něho požití alkoholu vyloučili. Po řidiči, který z místa nehody ujel, policisté 
pátrají. 
 
Muž poškodil herní automat 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví 
devatenáctiletému muži Telčska. V polovině prosince byl ve večerních hodinách v Telči v baru na 
ulici Svatoanenská. Po jedenácté hodině večer poškodil úderem pěstí skleněný dotykový panel 
herního automatu. Po přijetí oznámení o poškození automatu vyjela na místo policejní hlídka. 
Policisté provedli ohledání a šetření. Podezřelého muže se jim podařilo vypátrat. Škoda, která 
poškozením herního automatu vznikla, byla vyčíslena na necelých devět tisíc korun. Policisté 
shromáždili důkazy a na jejich základě sdělili muži podezření ze spáchání dvou trestných činů. 
Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Při havárii se řidič zranil 
V pondělí 16. února došlo kolem osmé hodiny ráno mezi obcemi Černíč a Telč k dopravní nehodě. 
Řidič vozidla Renault Megane jel ve směru od Dačic, po projetí zatáčkou dostal s vozidlem 
pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy smyk, přejel do protisměru a poté havaroval v 
příkopu. Řidič se při dopravní nehodě zranil a byl převezen do jihlavské nemocnice, kde byl 
hospitalizován. Na vozidle vznikla škoda přibližně třicet tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále 
šetří. 
 
Vloupání do objektu rekreační chalupy 
Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do objektu rekreační chalupy v obci Stará Říše. 
V noci z pondělí 23. února na úterý 24. února vnikl na zčásti neoplocenou zahradu chalupy a 
vloupal se do budovy dílny. Pachatel odcizil motorovou pilu a sekeru v hodnotě osm tisíc korun. 
Policisté případ prověřují pro spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, 
po pachateli pátrají.  
 
Vloupání do garáže 
V době od nedělního večera 1. března do pondělního dopoledne 2. března se pachatel po vyhnutí 
vrat vloupal do garáže Obecního úřadu obce Urbanov. Odcizil přívěsný vozík za osobní automobil 
značky Agados Handy3, dále dámské trekingové kolo Leader Fox, křovinořez a příčník střešního 
nosiče na osobní vozidlo. Pachatel způsobil celkovou předběžně vyčíslenou škodu přes třicet tisíc 
korun. Policisté místo činu ohledali a zadokumentovali, zajistili stopy a provedli šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu krádeže, po pachateli policisté pátrají.  
 
Npor. Bc. Luboš Pavlík 
vedoucí Obvodního oddělení PČR Telč  
 

 


