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Muž se neoprávněně zmocnil vozidla  
Policisté přistihli při jízdě řidiče, u kterého zjistili, že sedí za volantem vozidla, i když to má 
zakázáno, automobil řídil bez vědomí jeho majitele a do garáže, kde vozidlo stálo, se vloupal. 
V úterý 14. července zastavili policisté kolem druhé hodiny v noci v katastru obce Myslůvka vozidlo 
VW Caddy. Při kontrole řidiče zjistili, že se jedná o šestadvacetiletého muže z Jihlavska, který má 
od letošního března uložený soudem mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení 
všech vozidel na dobu tří let. Dále policisté zjistili, že vozidlo není jeho a skutečný majitel 
automobilu o tom, že s ním muž jezdí, neví. Policisté řidiče zadrželi a převezli ho na oddělení 
policie k provedení dalších úkonů. Na základě šetření dále zjistili, že vozidlo muž odcizil z dílny 
v obci na Telčsku. Do dílny měl přístup, protože tu občas pracoval jako brigádník. Nejprve odcizil 
dálkové ovládání od vrat dílny, následně se na místo vrátil a za pomoci ovladače vrata otevřel. 
Poté vzal v dílně schované klíče od vozidla VW a bez souhlasu a vědomí majitele s ním odjel. 
Následně řidiče zastavila policejní hlídka. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, dále přečinu krádeže a přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Vozidlo 
společně s dalšími věcmi policisté předali zpět majiteli. Případ v současné době dále prověřují. 
 
Podnikatel neodváděl za své zaměstnance pojistné 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže z Telčska, který byl obviněn ze 
spáchání přečinu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. 
Muž jako soukromý podnikatel nesplnil svoji zákonnou povinnost odvést za své zaměstnance v 
období od poloviny roku 2010 do dubna letošního roku pojistné na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v celkové výši necelých 190 tisíc korun. Dále neplatil od 
konce roku 2009 pojistné na zdravotní pojištění. Jako zaměstnavatel ve větším rozsahu nesplnil 
svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění, a to v celkové výši přes 200 tisíc 
korun. Případ na základě přijatého trestního oznámení prověřovali kriminalisté oddělení 
hospodářské kriminality. Shromáždili důkazy, na základě kterých následně zahájili trestní stíhání 
čtyřiačtyřicetiletého muže. Případ kriminalisté dále vyšetřují. 
 
Při havárii se zranili dva lidé 
V pondělí 20. července se v katastru obce Žatec při havárii vozidla zranili dva lidé. Před druhou 
hodinou odpoledne jel osmašedesátiletý řidič automobilu Ford Fusion ve směru od Urbanova na 
Telč. Při projíždění zatáčky dostal vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy smyk, vyjel mimo komunikaci, 
kde s vozidlem narazil čelně do stromu. Při dopravní nehodě se zranil řidič i jeho dvaašedesátiletá 
spolujedoucí. Muž byl převezen do jihlavské nemocnice, žena byla do nemocnice transportována 
vrtulníkem zdravotnické záchranné služby. Policisté provedenou dechovou zkouškou u řidiče požití 
alkoholu vyloučili. Na místě nehody provedli šetření. Řidič se dopustil dopravního přestupku, za 
který mu policisté uložili blokovou pokutu. Na vozidle vznikla škoda přibližně šedesát tisíc korun. 
 
Policisté vypátrali hledané muže  
V sobotu 18. července po poledni vypátrali policisté v obci na Telčsku celostátně hledaného muže. 
Čtyřiatřicetiletého muže, po kterém bylo v druhé polovině června vyhlášeno celostátní pátrání, 
policisté zadrželi a následně ho eskortovali k výkonu trestu odnětí svobody do věznice. 
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Motocyklista utrpěl při havárii těžké zranění   
K těžkému zranění motocyklisty došlo ve středu 22. července v katastru obce Vanůvek. Po páté 
hodině večer jel devětadvacetiletý řidič motocyklu Znen od obce Doupě na Vanov. Pravděpodobně 
vlivem technické závady na motocyklu nemohl měnit rychlost jízdy a zastavit, vyjel mimo 
komunikaci na travnatý terén a havaroval. Při dopravní nehodě utrpěl motocyklista těžké zranění a 
musel být transportován letecky do brněnské nemocnice. Dechovou zkoušku nebylo možné 
z důvodu zranění řidiče provést, byl nařízen odběr krve. Na místě dopravní nehody byl přítomen 
soudní znalec v oboru silniční dopravy k provedení zkoumání technického stavu motocyklu. 
Policisté místo dopravní nehody ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Na motocyklu 
vznikla škoda přibližně třicet tisíc korun. Příčinu a veškeré okolnosti dopravní nehody policisté dále 
šetří. 
 
Při havárii se muž zranil 
V úterý 21. července se na Telčsku při havárii zranil jednatřicetiletý řidič. Po páté hodině večer jel 
muž s vozidlem Škoda Octavia ve směru od Telče na obec Nová Říše. Při odbočování nezvládl 
řízení a vyjel s automobilem mimo komunikaci, kde havaroval do keřů. Řidič se při dopravní 
nehodě zranil a musel být ošetřen zdravotnickou záchrannou službou. Policisté místo dopravní 
nehody ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Provedenou dechovou zkouškou u řidiče 
požití alkoholu vyloučili. Škodu na vozidle policisté předběžně vyčíslili na čtyřicet tisíc korun. Řidič 
se dopustil dopravního přestupku, za který mu policisté uložili blokovou pokutu. 
 
Poškození vozidla 
V pátek 24. července přijali policisté oznámení, že došlo v Telči k poškození zaparkovaného 
vozidla. Na místo vyjela policejní hlídka. Policisté zjistili, že v noci ze čtvrtka 23. července na pátek 
pachatel na ulici Jiráskova poškrábal zaparkované vozidlo Škoda Yeti a majiteli tak způsobil škodu 
přibližně patnáct tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu poškození cizí věci, po pachateli pátrají. 
 
Fyzické napadení 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví šestadvacetiletému 
muži z Telčska. V druhé polovině května fyzicky napadl a zranil o čtyři roky mladšího muže. 
K útoku došlo kolem páté hodiny večer na toaletách restaurace v obci Krahulčí. Muži se osobně 
neznali. Vznikl mezi nimi bagatelní spor, který šestadvacetiletý muž ukončil tím, že poškozeného 
udeřil pěstí do oblasti hlavy. Napadený muž ztratil vědomí a upadl. Následně vyhledal lékařské 
ošetření v jihlavské nemocnici, kde byl několik dní hospitalizován. Po přijetí oznámení o napadení 
začali případ prověřovat policisté. Na základě šetření a velmi dobré osobní a místní znalosti se jim 
podařilo podezřelého muže vypátrat. Napadený muž utrpěl při útoku otřes mozku a zlomeninu 
v obličeji. Policisté provedli výslechy osob, vyžádali si lékařské zprávy a shromáždili důkazy, na 
základě kterých následně sdělili šestadvacetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu. 
Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Cyklistka se při havárii zranila 
V úterý 28. července se při havárii zranila na Telčsku devětatřicetiletá cyklistka. Kolem páté hodiny 
večer jela žena na jízdním kole po silnici mezi obcemi Zadní Vydří a Kostelní Myslová ve směru na 
Telč. Cyklistka si řádně nezabezpečila věci v košíku umístěného na řídítkách. Přepravované 
oblečení nadzdvihl vítr, na to cyklistka zareagovala prudkým brzděním a přepadla přes řídítka na 
vozovku. Při dopravní nehodě utrpěla žena zranění a musela být převezena vozidlem zdravotnické 
záchranné služby na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté místo nehody ohledali a 
zadokumentovali. Provedenou dechovou zkouškou u cyklistky požití alkoholu vyloučili. 
Poškozením jízdního kola a cyklistické přilby vznikla škoda necelých deset tisíc korun. Dopravní 
nehodu policisté dále šetří. 
 
 
 



3 

Řidič byl pod vlivem drog a nevlastní řidičské oprávnění 
Ve čtvrtek 30. července zastavili policisté po osmé hodině ráno v Třešti na ulici France Kafky 
vozidlo Opel Tigra, jehož řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Policisté provedli 
kontrolu a zjistili, že řidičem je čtyřicetiletý muž z Telčska, který není držitelem příslušného 
řidičského oprávnění. Dále provedli policisté u řidiče test na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
s pozitivním výsledkem na marihuanu a amfetamin, pravděpodobně pervitin. Dechová zkouška u 
něho byla negativní. Policisté muži další jízdu zakázali a převezli ho na obvodní oddělení k podání 
vysvětlení. Řidič je podezřelý z několika dopravních přestupků, které policisté šetří. 
 
Opilý cyklista se při havárii vážně zranil 
V pátek 31. července se mezi obcemi Řídelov a Řásná při havárii těžce zranil cyklista, který byl 
opilý. Před desátou hodinou večer jel jednašedesátiletý muž na jízdním kole po komunikaci ve 
směru k Řídelovu. Při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení a havaroval. Při dopravní nehodě utrpěl 
cyklista těžké zranění, které si vyžádalo převoz do jihlavské nemocnice, kde byl muž 
hospitalizován. Policisté provedli u cyklisty dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,6 
promile alkoholu. Policisté místo dopravní nehody ohledali, havárii cyklisty dále šetří.  
 
Poškození vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil v Telči zaparkované vozidlo. V noci z pátku 31. 
července na sobotu poškrábal ostrým předmětem lak osobního automobilu BMW, který stál před 
domem na ulici Komenského. Pachatel na vozidlu poškodil zadní blatník a dveře na pravé straně 
rýhou do laku ve výšce přibližně osmdesáti centimetrů nad zemí. Majiteli automobilu vznikla 
předběžně vyčíslená škoda deset tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a 
zajistili stopy. Dále provedli v lokalitě šetření a zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu 
poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Motocyklistka havarovala a těžce se zranila 
V úterý 5. srpna došlo po sedmnácté hodině v obci Markvartice k dopravní nehodě. Řidička 
projížděla po silnici na motocyklu Suzuki ve směru od Staré Říše ke křižovatce. Při projíždění 
zatáčky nezvládla řízení motocyklu, vjela mimo komunikaci, kde narazila do stromu, od kterého se 
motocykl odrazil a pod strání ještě narazil do dřevěného plotu rodinného domku. Při dopravní 
nehodě se čtyřicetiletá motocyklistka těžce zranila a musela být leteckou záchrannou službou 
transportována do nemocnice v Brně. Řidička nebyla vzhledem ke svému zranění schopna 
dechové zkoušky, proto byl zajištěn odběr krve.  Při dopravní nehodě vznikla na motocyklu a plotu 
škoda přes osmdesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří. 
 
Cyklista byl pod vlivem alkoholu, při havárii se těžce zranil 
V pátek 7. srpna večer vyjížděli policisté k havárii cyklisty, která se stala mezi obcemi Telč a 
Mysliboř. Dvaapadesátiletý muž jel v půl jedenácté večer na jízdním kole směrem od Telče a po 
projetí levotočivé zatáčky nezvládl řízení kola a upadl na vozovku. Při havárii utrpěl těžké zranění, 
se kterým byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do brněnské nemocnice. Při dechové 
zkoušce policisté cyklistovi naměřili hodnotu 1,65 promile alkoholu. Jízdní kolo, na kterém vznikla 
škoda přibližně dva tisíce korun, předali příbuznému zraněného muže. Dopravní nehodu policisté 
šetří.  
 
Krádež peněz a nafty policisté objasnili 
Policistům se podařilo objasnit krádeže, ke kterým došlo na Telčsku, a ve všech případech byl 
okraden stejný člověk. Pachatel odcizil nejprve na začátku července z rodinného domu v Telči 
finanční částku ve výši deseti tisíc korun. V období poloviny měsíce došlo ve stejné lokalitě, ale v 
prostoru průjezdu domu, ke krádeži čtyřiceti litrů nafty a pohonné hmoty pachatel následně odcizil 
také z provozovny v obci nedaleko Telče. Sto litrů nafty odcizil z uzamčeného skladu a další 
desítky litrů pohonných hmot z průjezdu provozovny a odstaveného bagru. Na odcizené naftě 
vznikla majiteli škoda necelých sedm tisíc korun. Na konci července přijali policisté trestní 
oznámení a případ začali prověřovat. Podezření padlo na blízkého příbuzného okradeného muže. 
Policisté provedli šetření, výslechy osob a shromáždili důkazy. Z opakovaného přečinu krádeže 
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spáchané z části vloupáním je podezřelý jednadvacetiletý příbuzný okradeného, který se ke 
krádežím přiznal. Poškozený nedal souhlas s jeho trestním stíháním a případ proto policisté 
odložili.  
 
Střet dvou vozidel 
Ve středu 15. července došlo v katastru obce Stará Říše ke střetu dvou vozidel, při kterém se 
zranili tři lidé, z toho jedna žena těžce. Třiadvacetiletý řidič nákladního vozidla Iveco jel po desáté 
hodině dopoledne ve směru na Telč. Na nepřehledném úseku silnice začal předjíždět pomalu 
jedoucí nákladní automobil Tatra. Když byl v protisměru na stejné úrovni jako předjížděné vozidlo, 
vyjelo ze zatáčky osobní vozidlo Škoda Octavia a došlo ke střetu. Při dopravní nehodě se zranil 
třiačtyřicetiletý řidič octavie a zranění utrpěli také jeho dva spolujedoucí. Žena byla s těžkým 
zraněním letecky transportována do brněnské nemocnice a zraněno bylo při nehodě také malé 
dítě, řádně upevněné v zádržném systému. Policisté místo nehody ohledali, provedli šetření a u 
řidičů dechové zkoušky, při kterých u obou požití alkoholu vyloučili. Na vozidlech vznikla škoda 
přibližně 200 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu, dopravní nehodu dále prověřují. 
 
Střet cyklistky s traktorem 
V pátek 17. července došlo v Telči ke střetu cyklistky s traktorem. Po jedné hodině odpoledne jela 
žena na jízdním kole po silnici na ulici Na Posvátné. Cyklistka při vjíždění na komunikaci ve směru 
z dlážděného chodníku narazila do nákladní soupravy složené z traktoru a přívěsu, jehož řidič v tu 
dobu předjížděl pomaleji jedoucí vozidlo. Při dopravní nehodě se cyklistka zranila a musela být 
převezena na ošetření do jihlavské nemocnice. Dechovou zkouškou policisté u ženy i řidiče požití 
alkoholu vyloučili. Dopravní nehodu dále šetří. 
 
Opilý cizinec ležel na silnici 
V sobotu 18. července nalezla policejní hlídka kolem jedné hodiny v noci v obci Markvartice muže 
ležícího na hlavní pozemní komunikaci. Policisté muže dostali na bezpečné místo. Muž nebyl 
zraněný, byl ale značně opilý. Jeho komunikace byla nesrozumitelná a obsahově nesmyslná. 
Policisté zjistili, že se jedná o třiačtyřicetiletého muže ukrajinské státní příslušnosti. Vzhledem k 
tomu, že cizinec ohrožoval svým jednáním svůj život a zdraví, policisté ho zajistili a převezli na 
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Dechovou zkoušku nebylo možné pro značnou 
podnapilost u muže provést. Cizinec je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku, který 
policisté dále šetří.  
 
Řidiči pod vlivem alkoholu a drog 
V sobotu 18. července přišel o řidičský průkaz šestadvacetiletý muž, který řídil vozidlo pod vlivem 
drog. Po jedenácté hodině večer řídil v Telči na ulici Radkovská vozidlo Mazda. Při provedeném 
testu u řidiče policisté zjistili pozitivní výsledek na marihuanu.  
O dva dny později řídila v dopoledních hodinách v  Panských Dubenkách vozidlo Citroen Berlingo 
podnapilá řidička. Třiatřicetileté ženě policisté při dechové zkoušce naměřili hodnotu 0,74 promile 
alkoholu. Navíc nemělo vozidlo platnou technickou prohlídku.  
Dalšího podnapilého řidiče policisté odhalili v Telči ve středu 5. srpna. Devětatřicetiletého řidiče 
vozidla Škoda Octavia zastavili policisté po třetí hodině v noci na ulici Na Hrázi. Při dechové 
zkoušce muži naměřili hodnotu 0,31 promile alkoholu. 
Ve všech případech policisté řidičům zakázali další jízdu a zadrželi jim řidičský průkaz. Tím, že 
řídili vozidlo pod vlivem drog nebo alkoholu se dopustili dopravního přestupku, který policisté 
oznámili k projednání správnímu orgánu. 
 

Krádež králíků 
V noci z pátku 24. července na sobotu vnikl pachatel na zahradu řadového domu na ulici 
Družstevní v Telči. Po přestřižení drátů pletiva se dostal na pozemek, kde z králíkárny odcizil čtyři 
králíky. Další škodu způsobil pachatel majiteli poškozením oplocení. Policisté po přijetí oznámení o 
krádeži provedli na místě šetření. Případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinů porušování 
domovní svobody a krádeže, po pachateli pátrají. 
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Opilý řidič s autem havaroval 
Ve středu 12. srpna pátrali 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. 
 
 

Upozornění 
Policisté OOP ČR Telč upozorňují všechny cyklisty, aby nepoužívali chodníky ve městě jako 
cyklostezky, po chodníku mohou jízdní kolo pouze tlačit. Svým nezodpovědným jednáním 
ohrožují chodce a v mnoha případech dochází při takovémto střetu cyklisty s chodcem k velmi 
vážným zraněním. Tomu nešvaru se bude policie do budoucna aktivně věnovat a pachatel 
takovéhoto přestupku se nevyhne adekvátnímu postihu. 
 
V neposlední řadě dále apelujeme na cyklisty, aby před jízdou na jízdním kole nekonzumovali 
alkoholické nápoje, i když teploty v poslední době k tomuto svádí, vystavují se rovněž vážným 
úrazům a sankcím, které mohou být až několik desítek tisíc korun. 
 
 
Za OOP ČR Telč zpracoval npor. Bc. Luboš Pavlík 


