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Policisté dopadli muže, který odcizil auto 
Policistům se podařilo dopadnout pachatele, který odcizil vozidlo a havaroval s ním. Od nehody 
muž utekl. Dále ještě odcizil jízdní kolo a peníze, další vozidlo vzal svým blízkým příbuzným, jezdil 
s ním a poté ho odstavil. Automobily navíc muž řídil, i když to má soudem zakázáno.  
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání osmadvacetiletého 
muže z Jihlavska, který byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přečinu neoprávněného užívání 
cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž byl již v minulosti soudně trestán, na 
konci loňského roku byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do dubna 
roku 2017 a dále má uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel na dobu pěti let. 
V době od pátku 9. října do soboty 10. října se v Telči vloupal do garáže a odcizil vozidlo Škoda 
Felicia. S automobilem poté jezdil a v polovině minulého týdne ve večerních hodinách na silnici 
mezi Třeští a Batelovem havaroval. S vozidlem se řidič přetočil na střechu. Po dopravní nehodě 
z místa utekl a vozidlo nalezla náhodná osoba, která přivolala policisty. Policisté po přijetí 
oznámení o nehodě, začali okamžitě po osádce havarovaného automobilu v lokalitě pátrat, 
nasazen byl i policejní psovod. Nikdo ale v okolí nalezen nebyl. Na vozidle byly umístěny jiné 
registrační značky a dále policisté zjistili, že se jedná o odcizený automobil. Policisté kontaktovali 
majitele vozidla. Dále prováděli šetření, zajistili stopy, začali shromažďovat a vyhodnocovat 
poznatky a důležité informace. Podezřelého osmadvacetiletého muže se jim podařilo vypátrat a 
dopadnout. Při dalším prověřování policisté zjistili, že se muž dopustil ještě další trestné činnosti. 
V polovině října odcizil v Telči na dvoře domu jízdní kolo v hodnotě šest tisíc korun uložené 
v zajištěné kůlně. Po dopadení podezřelého muže policisté odcizené jízdní kolo vypátrali a 
následně bude předáno zpět jeho majiteli. Dále je osmadvacetiletý muž obviněn ještě z toho, že na 
konci září odcizil v domě blízkých příbuzných peníze a vzal si klíče od osobního vozidla, a to bez 
vědomí a souhlasu majitele. S automobilem, který byl zaparkovaný před domem, poté odjel a 
užíval ho až do pondělí 5. října, kdy vozidlo odstavil v Telči před restaurací. Zaparkovaný 
automobil byl poté nalezen a policisté ho předali zpět majiteli.   
Případ kriminalisté dále vyšetřují.   
 
Muže, kteří podvedli seniora, policisté rychle zadrželi 
Velmi dobrá a rychlá práce policistů přinesla v pátek 6. listopadu výsledek v podobě zadržení tří 
pachatelů, kteří podvodně vylákali od seniora v Telči finanční částku čtyřicet tisíc korun pod 
příslibem výhodného prodeje zboží – dvou motorových pil. Muži vyinkasovali peníze a z místa 
odjeli, aniž by seniorovi dodali slibované pily. 
Případ začal v pátek před polednem v Telči. Dva muži oslovili dvaaosmdesátiletého seniora s tím, 
že mu výhodně prodají nějaké dárkové věci. Senior s nabídkou souhlasil, a proto společně odešli 
na dvůr rodinného domu. Zde muži seniorovi podali igelitové sáčky, ve kterých byly různé věci  
jako elektronické hry, dalekohledy v  brašnách, holicí strojek, náramkové hodinky a sada nožů. Jak 
se později ukázalo, jednalo se o dárkové předměty, které měly minimální hodnotu. 
Kromě toho muži seniorovi nabídli ke koupi ještě dvě motorové pily a řekli mu, že všechno zboží 
bude dohromady stát 40 000 korun. Senior s koupí souhlasil a odešel si domů pro peníze. Oba 
muži mezitím čekali na dvoře. Když jim senior peníze předal, muži ze dvora odešli s tím, že mu pily 
přinesou, protože je mají v autě. Zpátky se ale nevrátili a z místa odjeli. Odjíždějící vozidlo ale 
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upoutalo pozornost svědka, který si stihl poznamenat nejen barvu vozidla, ale také téměř celou 
registrační značku. Mělo se jednat o vozidlo černé barvy se slovenskou registrační značkou. 
Okradený senior případ oznámil na policii.  
Policisté okamžitě po přijetí oznámení vyhlásili po vozidle pátrání. Během chvíle si podezřelého 
vozidla s tříčlennou posádkou všimla na okraji Třebíče policejní hlídka, která zde v tu dobu šetřila 
dopravní nehodu. Auto jelo k obci Vladislav, kde vozidlo policisté zastavili.  
Trojici podezřelých mužů ve věku 31, 34 a 35 let zadrželi, jednalo se o státní příslušníky Slovenské 
republiky a eskortovali je do policejních cel. Policisté zajistili i celou finanční částku ve výši 40 000 
korun a peníze tak mohou být předány zpět okradenému seniorovi. 
Všichni tři muži byli obviněni přečinu podvodu, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na dva 
roky. 
 
Řidička měla téměř dvě promile alkoholu 
V neděli 18. října těsně po půlnoci došlo mezi obcemi Krahulčí a Mrákotín ke střetu osobního a 
nákladního vozidla. Třiačtyřicetiletá řidička automobilu Citroen při projíždění zatáčky přejela do 
protisměru, kde v tu dobu jelo nákladní vozidlo Scania. Dvaadvacetiletý řidič scanie se snažil 
zabránit střetu intenzivním brzděním a přejetím do levého jízdního pruhu. Řidička osobního vozidla 
ale strhla řízení zpět do svého jízdního pruhu a došlo k čelnímu střetu. Při dopravní nehodě se 
žena zranila a musela být převezena do nemocnice. Přivolaní policisté provedli u obou řidičů 
dechové zkoušky. U řidiče nákladního vozidla byla dechová zkouška negativní, řidička osobního 
vozidla měla 1,95 promile alkoholu v dechu. Žena je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky, který policisté dále prověřují. Škoda, která vznikla na vozidlech, byla 
předběžně vyčíslena na téměř 300 tisíc korun.  
 
Opilý řidič narazil autem do zaparkovaného vozidla 
V sobotu 31. října došlo krátce před sedmou hodinou ranní v Telči k dopravní nehodě. U 
Štěpnického rybníka čtyřiadvacetiletý řidič vozidla Škoda 136 L při couvání z parkovacího místa 
poškodil zaparkovaný automobil Škoda Octavia. Poté narazil vozidlem ještě do kovového sloupku 
s betonovou patkou. Řidič z místa odjel, aniž by dopravní nehodu oznámil a dopustil se tak dalšího 
dopravního přestupku. Řidiče však policejní hlídka vypátrala. Policisté provedli u muže dechovou 
zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,02 promile alkoholu. Dále se řidič podrobil lékařskému 
vyšetření v jihlavské nemocnici, při kterém mu byla odebrána krev. Policisté muži zadrželi řidičský 
průkaz. Při dopravní nehodě vznikla škoda necelých dvacet tisíc korun. Muž je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, který policisté prověřují. 
 
Krádež jízdních kol 
Policisté pátrají po pachateli, který se v obci Mysliboř vloupal do garáže. V noci z pátku 6. listopadu 
na sobotu vnikl do uzamčené garáže rodinného domu. Pachatel odcizil horské jízdní kolo Apache 
Manitou, horské kolo Maxbike Lynx a motorovou pilu v celkové hodnotě více než sto tisíc korun. 
Policisté místo činu ohledali a zajistili stopy. Případ prověřují pro spáchání přečinu krádeže a 
přečinu porušování domovní svobody, po pachateli i odcizených věcech pátrají.   
 
Řidič poškodil naloženými kládami dům u silnice 
Ve čtvrtek 12. listopadu po desáté hodině dopoledne došlo ve Staré Říši v prostoru křižovatky 
k poškození domu. Třiatřicetiletý řidič nákladní soupravy složené z tahače  a návěsu jel ve směru 
od Telče. Při jízdě se plně nevěnoval řízení a nezkontroloval zadní část soupravy ve zpětných 
zrcátcích. Při odbočování ze silnice narazil nákladem dřevěných klád do boční stěny domu 
stojícího u silnice. Došlo k poškození budovy a plastové okna, majiteli vznikla škoda přibližně 
čtyřicet tisíc korun. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, která byla negativní. Muž se 
dopustil dopravního přestupku, za který mu policisté uložili blokovou pokutu. 
 
Vloupání do kiosku 
V noci ze soboty 24. října na neděli došlo v Telči na ulici Roštýnská k vloupání v kiosku. Pachatel 
vypáčil nalezenou trubkou dveře sklepa, ze kterého odcizil čtyři padesátilitrové sudy s pivem. Dále 
ze sklepa vynesl tři pivní přepravky s prázdnými lahvemi, které ponechal u plotu v křoví, a lahev 
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alkoholu, kterou ponechal vedle vstupních dveří sklepa. Krádeží pivních sudů vznikla majiteli 
škoda více než devět tisíc korun. Další škoda byla způsobena zničením dveří. Policisté místo činu 
ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále provedli v lokalitě šetření a zahájili úkony trestního 
řízení pro spáchání přečinu krádeže. Po pachateli i odcizených věcech policisté pátrají.   
 

Vloupání do chalupy 

Policisté pátrají po pachateli, který se v obci Myslůvka vloupal do chalupy. V době od poloviny října 
do pátečního večera 6. listopadu vykopl zamčené vstupní dveře do chalupy a objekt prohledal. 
Pachatel odcizil dvě kytary, kávovar a lihoviny. Krádeží způsobil škodu necelých dvacet tisíc korun. 
Policisté místo činu ohledali, zajistili stopy a provedli v lokalitě šetření. Případ prověřují pro 
spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, po pachateli i odcizených 
věcech pátrají.   
 

Opilý mladík rozbil skleněnou výplň vývěsní skříně 

Ze spáchání trestného činu je podezřelý mladík, který se dopustil výtržnosti v obci Janštejn. 
V sobotu 7. listopadu přijali policisté v odpoledních hodinách oznámení, že se dva mladíci chovají 
nevhodně v blízkosti zařízení pro mládež. Neoprávněné se dožadovali vstupu a byli vulgární. Když 
poodešli, jeden z mladíků navíc hlavou rozbil skleněnou výplň vývěsní skříně na autobusové 
zastávce a potom se ještě na silnici snažil vyndat víko kanálu. Na místo vyjela situaci prověřit 
policejní hlídka. Policisté po příjezdu zabránili mladíkům v dalším protiprávním jednání. Provedli u 
nich dechovou zkoušku. U mladíka, který poškodil skleněnou výplň, naměřili hodnotu 2,08 promile 
alkoholu. Policisté ho zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Mladík je 
podezřelý ze spáchání přečinu výtržnictví, který policisté dále prověřují. Prošetřují také jednání 
druhého mladého muže. 
 


