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Střet vozidla se třemi motocykly 
V pátek 18. září došlo v katastru obce Svojkovice ke střetu vozidla se třemi motocykly, při dopravní nehodě 
utrpěli tři lidé těžká zranění. Před druhou hodinou odpoledne jel dvacetiletý řidič vozidla Mazda po silnici ve 
směru od Jihlavy na Želetavu. Při průjezdu zatáčky dostal na mokré vozovce zřejmě vlivem nepřiměřené 
rychlosti jízdy smyk a přejel do protisměru, kde se střetl se třemi za sebou jedoucími motocykly. Nejprve 
narazil vozidlem do motocyklu Honda, řidič i jeho spolujezdkyně utrpěli těžká zranění a byli letecky 
transportováni do brněnské nemocnice. Řidič druhého motocyklu Suzuki, který se s vozidlem střetl, byl při 
nehodě rovněž těžce zraněn a transportován do Nemocnice v Třebíči. Zranění třetího řidiče motocyklu 
Harley Davidson si nevyžádalo okamžitý převoz do nemocnice. Vážnou dopravní nehodu policisté prověřují. 
 
Policisté hledají svědky vážné dopravní nehody 
V sobotu 19. září pravděpodobně kolem šesté hodiny ráno došlo na silnici třetí třídy číslo 40611 mezi Telčí a 
obcí Horní Myslová k vážné dopravní nehodě. Dosud neustanovené vozidlo v místě asi jeden kilometr od 
Telče směrem na Horní Myslovou srazilo jednadvacetiletého chodce a řidič z místa nehody ujel. Chodec, 
kterého na místě našli další projíždějící řidiči v 6.15 hodin,  byl s vážnými zraněními převezen do brněnské 
nemocnice.   
Na místo vyjel po přijetí oznámení o dopravní nehodě kompletní výjezd jihlavského územního odboru. 
Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. V současné době pátrají po řidiči a vozidle, které muže 
srazilo. Obracejí se na případné svědky události, aby se přihlásili na tísňové lince 158. Policisté uvítají 
svědectví od osob, které se v uvedenou dobu v okolí místa nehody pohybovaly a všimly si projíždějících 
vozidel případně dalších okolností, které by mohly přispět k vypátrání neznámého vozidla. Vzhledem k tomu, 
že při nehodě pravděpodobně došlo k poškození automobilu, mohou podat důležité informace i osoby, 
zabývající se opravami vozidel.  
 
Řidič jel příliš rychle a havaroval 
Ve středu 23. září havaroval na Telčsku řidič, který se při dopravní nehodě zranil. Před pátou hodinou večer 
jel osmnáctiletý mladík s vozidlem VW Golf ve směru od Staré Říše na Telč.  Po projetí zatáčky dostal 
vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy s automobilem smyk, vyjel mimo komunikaci, kde narazil čelně do 
zábradlí u mostku. Při dopravní nehodě se řidič zranil a na ošetření musel být převezen do jihlavské 
nemocnice. Policisté místo havárie ohledali a provedli šetření. Škodu, která vznikla na vozidle, předběžně 
vyčíslili na dvacet tisíc korun. Další škoda přibližně deset tisíc korun byla způsobena poškozením zábradlí. 
Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které u něho požití alkoholu vyloučili. Mladý muž se dopustil 
dopravního přestupku, za který mu policisté uložili blokovou pokutu.  
 
Muž usnul u hracího automatu a byl okraden 
Policisté pátrají po pachateli, který okradl v telčském zábavním podniku spícího muže. V sobotu 26. září byl 
dvacetiletý muž v podniku na ulici Svatoanenská. Chvilku po půlnoci usnul u herního automatu, a když se 
kolem třetí hodiny v noci probudil, zjistil, že mu chybí mobilní telefon, klíče a obsah peněženky. Z peněženky 
mu pachatel odcizil finanční hotovost, platební kartu a osobní doklady. Mladý muž krádež oznámil policii a 
policisté začali případ prověřovat. V podniku provedli šetření a místo činu ohledali. Dále policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a 
pozměnění platebního prostředku, po pachateli pátrají. 
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Řidič měl přes jedno promile alkoholu 
Řidiče pod vlivem alkoholu odhalili policisté v pondělí 28. září v obci Nová Říše. Před pátou hodinou večer 
zastavili na ulici Na Bouralce vozidlo Škoda Felicia. U řidiče provedli policisté dechovou zkoušku a muži 
naměřili hodnotu 1,14 promile alkoholu. Opakované zkoušky u něho ukázaly hodnoty 1,21 a 1,16 promile 
alkoholu v dechu. Policisté muži další jízdu zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz.  Řidič je 
podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují. 
 
V lese muži nalezli munici 
V úterý 29. září přijali policisté po desáté hodině dopoledne oznámení o nálezu podezřelého předmětu u 
obce Nevcehle. Předmět podobný válečné munici nalezli v lese dva muži, kteří jej vyfotografovali a informaci 
předali policii. Do lokality vyjela policejní hlídka s jedním z nálezců, který policistům místo ukázal. Jednalo se 
o dělostřelecký granát. Policisté okolí zajistili proti vstupu nepovolaných osob a přivolali policejního 
pyrotechnika. Pyrotechnik munici identifikoval jako vystřelený ale stále funkční dělostřelecký granát z období 
první světové války. Munici zajistil a převezl k provedení odborné likvidace. 
 
Opilá žena ležela na ulici 
Ve čtvrtek 1. října přijali policisté po druhé hodině odpoledne na tísňové lince 158 oznámení, že se v Telči na 
ulici Na Hrázi nachází opilá obnažená žena. Policii přivolal řidič, který lokalitou projížděl a ležící ženy si 
všiml. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se jedná o dvaapadesátiletou ženu, byla značně opilá. Žena 
nebyla schopna ani provedení dechové zkoušky. Policisté jí zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění. Žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. 
 
Opilý muž rozbil okno 
V úterý 6. října přijali policisté po páté hodině večer na tísňové lince 158 oznámení od ženy, která uvedla, že 
ji v domě v Telči napadá její agresivní blízký příbuzný, před kterým se musela schovat k sousedce. Na místo 
vyjela ihned policejní hlídka. Po příjezdu policisté zajistili devětadvacetiletého muže, který byl značně opilý. 
Vzhledem k tomu, že měl zranění na ruce, přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci 
muže ošetřili a převezli ho do jihlavské nemocnice. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při které 
muži naměřili hodnotu 3,85 promile alkoholu. Policisté dále provedli šetření a zjistili, že opilý muž přišel 
k domu, kde již delší dobu nebydlí, a za použití násilí se snažil dostat do bytu. Muž rozbil skleněnou výplň 
francouzského okna a přitom se zranil na ruce. Poškozením okna vznikla předběžně vyčíslená škoda 
necelých pět tisíc korun. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku. 
 
Krádež vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v Telči vozidlo. V době od pátečního odpoledne 9. října do neděle 
11. října se vloupal do garáže v místní části Markova humna a odcizil automobil Škoda Felicie Kombi, zelené 
barvy, bez registračních značek. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a odcizeném vozidle policisté 
pátrají.  
 
Muž řídil auto i přes uložený zákaz, s vozidlem zapadl 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý devětadvacetiletý muž z Telčska. Ve středu 14. října jel 
v odpoledních hodinách s vozidlem Škoda Felicia po polní cestě za Telčí směrem k Městské Cihelně. V 
místech zvaných U Háje s autem zapadl a následně zde byl přistižen policejní hlídkou. Policisté provedli 
kontrolu. Řidič řidičský průkaz nepředložil a policisté zjistili, že ho v současné době ani nevlastní. 
Devětadvacetiletý muž má od letošního března uložen soudem mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající v 
zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let. Policisté převezli řidiče na oddělení policie, kde 
mu následně sdělil policejní inspektor podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 
Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
 


