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Střety vozidel s lesní zvěří 
V neděli 22. března jel po třetí hodině odpoledne řidič vozidla Ford Mondeo po silnici mezi obcemi 
Hladov a Želetava. Automobilu náhle z pravé strany vběhla do jízdní dráhy srna a došlo ke střetu. 
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Usmrcenou srnu převzal člen mysliveckého 
sdružení. Dechovou zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu vyloučili. Na vozidle vznikla škoda 
přibližně čtyřicet tisíc korun.  
K dalšímu střetu automobilu se zvěří došlo ve čtvrtek 9. dubna mezi obcemi Vanov a Telč. Před 
šestou hodinou ráno vběhl náhle do jízdní dráhy vozidla Ford Focus srnec a řidič již střetu nemohl 
zabránit. Ke zranění osob nedošlo. Při střetu s vozidlem byl srnec usmrcen. Policisté provedli u 
řidiče dechovou zkoušku, při které u něho požití alkoholu vyloučili. Na vozidle vznikla škoda 
přibližně šedesát tisíc korun. Srnce převzal člen mysliveckého sdružení. 
 
Krádež dřeva 
Policisté pátrají po pachateli, který neoprávněně vytěžil z lesa dřevo v hodnotě přibližně sto tisíc 
korun. Ke krádeži došlo v době od začátku března do úterý 24. března. Pachatel vytěžil v lese 
v katastru obce Mysliboř přibližně 600 metrů čtverečních plochy. Odcizil téměř šest desítek 
vzrostlých stromů ve stáří kolem sta let. Místo činu policisté ohledali a zadokumentovali, provedli 
v širokém okolí šetření a zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu krádeže. Případ 
policisté dále prověřují. 
 
Krádež unikátní sbírky historických zbraní policisté objasnili 
Policistům se podařilo dopadnout muže, kteří odcizili sběrateli historické zbraně a dále sběratelská 
alba světových měn. Škoda, kterou krádeží způsobili, byla vyčíslena na přibližně jeden a půl 
milionu korun. Při rozsáhlé realizaci zadrželi policisté tři osoby a podařilo se jim vypátrat a zajistit 
většinu odcizených historických předmětů, zahájili trestní stíhání dvou mužů, kteří byli obviněni ze 
spáchání závažné trestné činnosti. 
Prověřování složitého a náročného případu pro policisty začalo, když přijali na začátku letošního 
ledna oznámení, že došlo v obci na Jihlavsku k vloupání do objektu, ze kterého byla odcizená 
unikátní sbírka historických zbraní a alb světových měn. 
Kriminalisté provedli důkladné ohledání a zadokumentování místa činu, zajistili stopy, provedli 
v obci i širokém okolí šetření. Zahájili úkony trestního řízení pro spáchání trestných činů a začali 
případ prověřovat. Kriminalisté prováděli precizní a důkladné operativní šetření, zjišťovali a 
shromažďovali všechny dostupné informace a v neposlední řadě postupně získávali důležité 
poznatky, které je následně přivedli až na stopu podezřelých osob. 
Při rozsáhlé realizaci policisté zadrželi na území Jihomoravského kraje na různých místech celkem 
tři osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestné činnosti a provedli prohlídku jiných prostor, 
jednalo se o provozovnu. Zadržené muže policisté umístili do policejních cel. Většinu odcizených 
historických zbraní již podezřelí muži stačili prodat. Kriminalistům se ale podařilo většinu předmětů 
vypátrat a v rámci realizace zajistili velkou část odcizených historických zbraní a dále sbírky 
historických bankovek světových měn, a to v celkové hodnotě přibližně jednoho milionu korun. 
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání dvou mužů ve věku 
jednadvacet a dvaadvacet let, oba z Jihomoravského kraje. Oba muži byli obviněni ze spáchání 
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zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, u třetího ze zadržených mužů kriminalisté 
nezjistili, že by se na trestné činnosti podílel, a proto byl ze zadržení propuštěn. 
Jednadvacetiletý muž a jeho o rok starší komplic jsou obviněni z toho, že se na začátku ledna 
v obci na Jihlavsku vloupali do zemědělské usedlosti s cílem odcizit a následně zpeněžit v domě 
uskladněnou historickou sbírku. Jeden z obviněných mladých mužů v minulosti v objektu 
zemědělské usedlosti byl a věděl, že se zde cenné předměty nacházejí. Oba muži se tedy dohodli, 
že historické věci odcizí a prodají. Z domu odnesli pušky, šavle, palaše, bajonety, pistole a 
sběratelská alba. 
Mezi odcizenými puškami byly například rakouská perkusní puška pro gendanmerii, francouzská 
dragounská puška, francouzské krátké pušky a těžká puška zvaná terčovnice. Dále si obvinění 
muži z domu odnesli sedmnáct nejrůznějších historických šavlí, jako například francouzské šavle 
pro lehkou jízdu, pro pěchotu, husarskou šavli, šavli orientálního typu, francouzské krátké šavle, 
repliky francouzské krátké šavle, belgické šavle a pět bajonetů z období druhé světové války. 
Odcizili také francouzské palaše a anglický palaš z období první světové války. Obvinění muži dále 
majitele okradli o různé historické pistole, jako například francouzskou křesadlovou z roku 1777. 
Odcizili také několik sběratelských alb se staršími i současnými světovými bankovkami, které 
obsahovaly několik stovek bankovek. Majiteli historických pušek, šavlí, palašů, bodáků, pistolí a 
alb vznikla škoda přibližně přes jeden a půl milionu korun. Odcizené věci muži z místa odvezli a 
většinu historických předmětů prodali v obchodě zabývajícím se prodejem starožitnictví za částku 
několika desítek tisíc korun, získané peníze si rozdělili a použili je pro svoji potřebu. 
Většinu odcizených historických předmětů se kriminalistům podařilo díky jejich preciznímu šetření 
po dopadení podezřelých mužů vypátrat a zajistit. 
Obvinění muži jsou stíháni na svobodě. Za trestnou činnost jim hrozí trest odnětí svobody až na 
osm let. 
 
Muž přepadl přes zábradlí 
Ve středu 8. dubna přijali policisté po desáté hodině večer na tísňové lince 158 oznámení o pádu 
osoby z druhého patra v domě v obci na Telčsku. Na místo ihned vyjela zdravotnická záchranná 
služba a policejní hlídka. Zdravotníci zraněného muže ošetřili a převezli do jihlavské nemocnice, 
kde byl hospitalizován. Policisté provedli šetření a zjistili, že osmadvacetiletý muž přišel k bytu v 
druhém nadzemním podlaží, poté přepadl přes zábradlí do přízemí. Zde byl nalezen dalším 
obyvatelem domu, který zraněnému okamžitě pomohl a přivolal zdravotnickou záchrannou službu. 
Policisté provedli u zraněného muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,38 
promile alkoholu. Prvotním šetřením nezjistili na pádu muže zavinění cizí osoby. Příčinu a veškeré 
okolnosti události policisté dále zjišťují. 
 
Řidiči překročili v obci nejvyšší povolenou rychlost jízdy 
V pátek 3. dubna zastavili policisté před čtvrtou hodinou odpoledne v obci Hladov vozidlo BMW, 
jehož dvacetiletý řidič jel na úseku komunikace s maximální povolenou rychlostí padesát kilometrů 
za hodinu rychlostí 65 km/h. Policisté provedli u řidiče test na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
s pozitivním výsledkem na amfetamin, pravděpodobně pervitin. Dechová zkouška u něho byla 
negativní. Další jízdu policisté řidiči zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž se dále 
podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl odebrán biologický materiál. Řidič je podezřelý ze 
spáchání dopravních přestupků, které policisté oznámí k projednání správnímu orgánu. 
Dalšího řidiče, který překročil v obci nejvyšší povolenou rychlost, odhalili policisté v pátek 20. 
března. V obci Panské Dubenky naměřili před jedenáctou hodinou dopoledne vozidlu VW 
Transporter rychlost 93 km/h. Vozidlo policisté zastavili a provedli silniční kontrolu. Pětatřicetiletý 
řidič se dopustil dopravního přestupku, který policisté oznámili k projednání příslušnému 
správnímu orgánu. 
 
Z nákladního vozidla se vysypaly převážené kovové konstrukce 
V sobotu 4. dubna jel před čtvrtou hodinou odpoledne řidič nákladního vozidla Daf s návěsem na 
silnici mezi obcemi Dolní Dvorce a Telč. Pětačtyřicetiletý řidič rumunské státní příslušnosti si řádně 
nezajistil přepravovaný náklad kovových konstrukcí převážený v návěsu a při průjezdu zatáčkou 
došlo k uvolnění nákladu. Kovové konstrukce se vysypaly na povrch vozovky, který poškodily v 
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délce více než dvaceti metrů. Na návěsu vznikla škoda přibližně osmdesát tisíc korun. Škoda, 
která byla způsobena poškozením komunikace, byla vyčíslena na patnáct tisíc korun. Provedenou 
dechovou zkouškou policisté požití alkoholu u řidiče vyloučili. Ke zranění osob nedošlo. Řidič se 
dopustil dopravního přestupku, za který mu policisté uložili blokovou pokutu.   
 
I přes soudní zákaz muž znovu řídil auto 
V sobotu 21. března zastavila policejní hlídka po půlnoci v obci Stará Říše vozidlo Alfa Romeo. 
Řidič projížděl po silnici ve směru od Hladova. Při kontrole devětadvacetiletý muž nepředložil 
řidičský průkaz. Policisté ho vyzvali k provedení testu na návykové látky, který odmítl a dopustil se 
tak závažného dopravního přestupku. Dechová zkouška byla u muže negativní. Policisté dále 
zjistili, že se jedná o řidiče, který má Magistrátem města Jihlavy uložen mimo jiné trest zákazu 
řízení motorových vozidel až do června roku 2016. Dále mu byl uložen soudem trest zákazu řízení 
vozidel na čtyři roky. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 
případ policisté prověřují. Dále šetří také dopravní přestupek, kterého se muž dopustil. 
 
Krádež propanbutanových lahví 
Policisté pátrají po pachateli, který v obci Kaliště odcizil pětadvacet kusů plných propanbutanových 
lahví. V době od úterního odpoledne 17. března do středečního rána se vloupal do drátěného 
přístavku u prodejny. Pachatel odcizil patnáct desetikilových a deset dvoukilových 
propanbutanových láhví. Krádeží způsobil celkovou škodu přes dvaadvacet tisíc korun. Místo činu 
policisté ohledali a zadokumentovali, dále provedli šetření a zahájili úkony trestního řízení pro 
spáchání přečinu krádeže. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají. 
 
Ruční granát zajistil pyrotechnik   
V neděli 29. března přijali policisté před jedenáctou hodinou dopoledne na tísňové lince 158 
oznámení o nálezu podezřelého předmětu v obci na Telčsku. Žena sdělila, že její blízká příbuzná 
přinesla domů pravděpodobně munici, kterou nalezla na břehu upuštěného rybníka. Předmět poté 
odnesly zpět do lokality k rybníku a žena přivolala policejní hlídku. Policisté po příjezdu určili, že se 
jedná o ruční granát, místo zabezpečili a přivolali policejní pyrotechniky. Pyrotechnik munici 
identifikoval jako ruční granát z období druhé světové války, který zajistil a odvezl k provedení 
dalšího opatření. 
 
Opilý muž se zranil 
V úterý 17. března nalezli policisté před čtvrtou hodinou odpoledne na chodníku na ulici 
Vrchlického v Jihlavě před budovou policie zraněného zjevně opilého muže. Policisté mu poskytli 
pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci muže převezli na ošetření do 
nemocnice. Policisté provedli u jednapadesátiletého muže z Telčska dechovou zkoušku, při které 
mu naměřili hodnotu 1,99 promile alkoholu. Na základě šetření zjistili, že se muž v odpoledních 
hodinách na jiném místě zranil v obličeji, zranění mu bylo v nemocnici ošetřeno, po odchodu ale 
následně vlivem značné podnapilosti na ulici upadl a znovu se zranil. Po ošetření policisté muže 
zajistili a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž je podezřelý ze 
spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. 
 
Krádež jízdního kola 
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v Telči jízdní kolo. V době od pátečního odpoledne 20. 
března do konce března vnikl do uzamčené společné místnosti na uskladnění jízdních kol v 
bytovém domě na ulici Jana Žižky. Pachatel odcizil dámské horské kolo značky Cross Sprinter 
červeno černé barvy v hodnotě přibližně devět tisíc korun. Policisté provedli ohledání místa činu, 
zadokumentování a v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu 
krádeže, případ prověřují a po pachateli pátrají. 
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