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Obvodní oddělení Telč 
 
Muž porušoval uložený zákaz řízení, byl vzat do vazby 
Za mříže putoval řidič, který opakovaně porušoval uložený zákaz řízení a za spáchaný trestný čin 
byl několikrát soudně trestán. Předchozí sankce, které mu byly v souvislosti s řízením vozidla přes 
uložený zákaz ukládány, včetně pobytu za mřížemi, nebyly pro pětadvacetiletého muže 
z Jihočeského kraje žádným ponaučením a i nadále porušoval zákon. Na konci minulého týdne 
přistihli policisté řidiče při řízení vozidla na Jihlavsku, muže zadrželi, zahájili jeho trestní stíhání a 
na podaný návrh byl vzat do vazby.  
O tom, že ve vazební věznici nemusí po spáchání trestného činu skončit pouze pachatelé 
závažné, například násilné nebo drogové, trestné činnosti, se přesvědčil pětadvacetiletý muž. 
V pátek 15. června jel mladý muž jako řidič vozidla Audi po čtvrté hodině odpoledne po silnici první 
třídy číslo 23 v obci Olšany, kde automobil zastavila policejní hlídka.  
Policisté provedli kontrolu a zjistili, že řidič není a nikdy ani nebyl držitelem příslušného řidičského 
oprávnění. Navíc mu byl opakovaně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel. V minulosti byl muži správními orgány a soudy udělen trest zákazu činnosti již 
devětkrát. Uložené sankce ale nerespektoval a v řízení vozidla i přes uložené zákazy pokračoval. 
Trest už si nenapravitelný muž odpykal i ve věznici, ze které byl propuštěn na začátku letošního 
března. Netrvalo dlouho a muž byl za další trestný čin spáchaný v souvislosti s řízením vozidla 
přes uložený zákaz opět rozhodnutím okresního soudu potrestán nepodmíněným trestem odnětí 
svobody, a poté co rozsudek nabyl ve čtvrtek 14. června právní moci, muž druhý den znovu usedl 
za volant automobilu a policisté ho zastavili v obci Olšany. Dechová zkouška byla u řidiče 
negativní. V minulosti byl muž odsouzen také za majetkovou trestnou činnost.  
Policisté pětadvacetiletého muže z Českokrumlovska zadrželi a byl umístěn do policejní cely. 
Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Muž byl obviněn ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. U obviněného muže vzniklo důvodné podezření, že bude 
v páchání trestné činnosti pokračovat, policejní komisař proto podal státnímu zastupitelství podnět 
k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl pětadvacetiletý muž vzat 
do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Za spáchaný trestný čin mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky. 
 
Loupež policisté objasnili 
Policisté objasnili případ loupeže, ke které došlo v červnu v Telči. Obětí útoku se stal náhodný 
mladý muž, který se s útočníky neznal. Policistům se podařilo oba podezřelé muže vypátrat a 
zahájili jejich trestní stíhání. Muži ve věku devětatřicet a dvacet let, oba recidivisté, byli obviněni ze 
spáchání zvlášť závažného zločinu. 
Případ začal pro policisty jihlavského územního odboru v sobotu 16. června před polednem 
přijetím oznámení o napadení mladého muže v Telči. Policisté ihned vyjeli na místo a začali 
zjišťovat veškeré dostupné informace. Napadený muž byl drobně zraněn a z toho, co se mu stalo, 
byl značně rozrušen. Policisté provedli šetření a místo, kde k činu došlo, ohledali a 
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zadokumentovali. Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření na spáchání loupeže, převzali 
případ kriminalisté. Prováděli další šetření za účelem zjištění totožnosti obou útočníků a 
vyhodnocovali všechny získané informace i poznatky. Na základě prověřování se policistům 
podařilo oba podezřelé vypátrat a dopadnout. Muže ve věku devětatřicet a dvacet let důvodně 
podezřelé ze spáchání trestného činu zadrželi a oba byli umístěni do policejních cel.  
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů. 
Devětatřicetiletý muž z Pelhřimovska a dvacetiletý muž Jihlavska byli obviněni ze zvlášť 
závažného zločinu loupeže spáchané ve spolupachatelství, starší z nich byl navíc obviněn ještě ze 
spáchání přečinu výtržnictví. Oba obvinění muži byli již v minulosti soudně trestáni a trest si za 
spáchanou trestnou činnost odpykali i ve věznici. Mladší z nich byl naposledy odsouzen na 
začátku letošního roku a až do roku 2019 je ve zkušební době uloženého podmíněného trestu 
odnětí svobody. 
Obvinění muži byli v sobotu 16. června ráno na vlakovém nádraží v Telči, kde byl v tu dobu 
náhodou také mladý muž, který ani jednoho z nich neznal. Muži k němu přišli a oslovili ho. Mladý 
muž raději z místa odešel a směřoval na ulici Slavíčkova. Muži ale vyběhli za ním a na ulici ho 
jeden z nich fyzicky napadl. Obviněný devětatřicetiletý muž ho udeřil pěstí do oblasti hlavy, jeho o 
devatenáct let mladší komplic napadenému mladému muži vytrhl z ruky tablet a poté oba obvinění 
z místa utekli. Napadený mladý muž následně oznámil fyzický útok policii.  
Za spáchaný zvlášť závažný zločin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.  
 
Poškození stromu 
Policisté pátrají po pachateli, který v zámeckém parku Státního zámku Telč poškodil vzrostlý strom 
lípy malolisté. Ke spáchání činu došlo v noci z pátku 13. července na sobotu. Pachatel kmen 
stromu vysokého necelých pět metrů zlomil. Policisté místo ohledali, zadokumentovali a provedli 
v lokalitě šetření. Škoda byla předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, po pachateli policisté 
pátrají. 
 
Krádež nářadí 
V době od sobotního odpoledne 14. července do nedělního dopoledne 15. července došlo v obci 
Strachoňovice ke krádeži věcí ze zaparkovaného vozidla. Ze zavazadlového prostoru 
neuzamčeného automobilu pachatel odcizil brusku a aku maznici. Krádeží vznikla majiteli škoda 
přibližně dvanáct tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě 
šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, po 
pachateli policisté pátrají. 
 
Řidič pod vlivem alkoholu 
V sobotu 23. června odhalili policisté v Telči řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu. Před 
jednou hodinou v noci jel třiadvacetiletý muž s vozidlem BMW po ulici Hradecká, kde ho zastavila 
policejní hlídka. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 0,62 
promile alkoholu. Požití alkoholu před jízdou muž přiznal. Policisté řidiči zakázali další jízdu a na 
místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání závažného přestupku na úseku 
dopravy, který policisté předali k projednání příslušnému správnímu orgánu. 


