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15. prosinec 2017 
 
Obvodní oddělení Telč 
  
Pomoc seniorce 
Ve středu 15. listopadu vyjela policejní hlídka po poledni do obce na Telčsku, kde se dle přijatého oznámení 
nacházela v bytě seniorka, která potřebovala pomoc. O sedmaosmdesátiletou ženu měli obavu další 
obyvatelé bytového domu, kteří slyšeli volání a bouchání na radiátor. Na místo proto vyjeli ihned policisté, 
zdravotníci a hasiči. Vzhledem k tomu, že vznikla vážná obava o život a zdraví seniorky, hasiči dveře bytu 
otevřeli. Žena ležela na zemi v jedné z místností. Byla při vědomí a do péče jí převzali zdravotníci, kteří 
seniorku odvezli na vyšetření do jihlavské nemocnice. Policisté zjistili, že žena předchozí den večer 
z důvodu zdravotních komplikací upadla na zem a poté se nemohla sama zvednout, pomoc se jí podařilo 
přivolat voláním a boucháním holí do radiátoru. Byt převzal blízký příbuzný seniorky. 
 
Muž řídil auto přes uložený zákaz a bez vědomí jeho majitele 
V sobotu 18. listopadu zastavili policisté před půlnocí v Telči vozidlo Peugeot, které jelo po ulici Hradecká. 
Při kontrole policisté zjistili, že řidičem je čtyřiatřicetiletý muž, který letos v dubnu o řidičské oprávnění přišel. 
Na základě rozhodnutí městského úřadu má vyslovený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel, a to až do srpna příštího roku. Navíc policisté zjistili, že majitelem vozidla, které muž 
řídil, je jeho blízká příbuzná. Žena ale nevěděla, že muž vozidlo užívá a ani mu k tomu nedala souhlas. 
Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Policisté muže zadrželi a odvezli ho na obvodní oddělení 
k provedení nezbytných úkonů. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou 
trestných činů, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu neoprávněného užívání cizí věci. 
Případ policisté prověřují. 
 
Policisté dopadli distributora drog 
Policistům se podařilo dopadnout muže, který distribuoval drogy dalším mladým lidem. Policejní komisař 
zahájil trestní stíhání dvacetiletého muže z Jihlavska, který byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Marihuanu a pervitin předával 
dalším mladým lidem, mužům i ženám, ve věku kolem dvaceti let. Drogy obviněný muž distribuoval v Třešti, 
obcích v jejím okolí a také na Telčsku. Drogu předával zájemcům někdy v místě jejich bydliště nebo přímo 
na ulici, v jedné z obcí distribuoval marihuanu v blízkosti školského zařízení. Drogy prodával nebo je 
v některých případech poskytl zdarma k přímému užití, kdy pervitin odsypal na různé předměty jako mobilní 
telefon nebo knihu a další mladý člověk drogu na místě užil nosem. Marihuanu a pervitin obviněný muž 
předal v desítkách případů. Kriminalisté ale dvacetiletého muže na základě velmi dobré operativní činnosti 
vypátrali a jeho drogovou trestnou činnost ukončili. Případ kriminalisté dále vyšetřují. 
 
Krádež nafty 
Policisté pátrají po pachateli, který v obci Černíč odcizil z pracovního stroje pohonné hmoty. Ke spáchání 
činu došlo v noci z úterý 12. prosince na středu. U hráze Černíčského rybníka stál zaparkovaný pásový bagr, 
ze kterého pachatel odčerpal přibližně sto litrů motorové nafty a dále odcizil dvě autobaterie. Krádeží vznikla 
předběžně vyčíslená škoda jedenáct tisíc korun, další škodu ve výši pěti tisíc korun způsobil pachatel 
poškozením palivové nádrže. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. 
Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu 
poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají. 

 


