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Obvodní oddělení Telč 
 
Mladíci zneužili nalezenou platební kartu 
Policisté prověřují případ zneužití nalezené platební karty. Ze spáchání trestného činu jsou 
podezřelí dva mladiství chlapci. V neděli 26. března přijali policisté po třetí hodině odpoledne na 
tísňové lince oznámení, že byli v obchodním centru na ulici Hradební v Jihlavě přistiženi dva 
chlapci, kteří platili v obchodě blokovanou platební kartou. Na místo ihned vyjela policejní hlídka. 
Policisté provedli šetření a zjistili, že chlapci ve věku patnáct a šestnáct let jsou svěřenci zařízení 
pro děti a mládež, v tu dobu měli řádné volno. Platební kartu mladíci nalezli předchozího dne 
v Telči, v neděli odpoledne ji pak opakovaně použili při placení v jihlavských obchodech, a to až do 
doby, kdy terminál transakci zamítl. Majiteli platební karty vznikla škoda necelých 1 300 korun. Oba 
podezřelé chlapce policisté odvezli na obvodní oddělení, platební kartu zajistili. Mladíky následně 
převzal zástupce příslušného zařízení pro děti a mládež. Případ policisté dále prověřují pro 
podezření ze spáchání provinění neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku. 
 
Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 
osmatřicetiletému muži z Jihlavska. V pátek 31. března jel s vozidlem Citroen Xsara po osmé 
hodině dopoledne v Telči po náměstí Zachariáše z Hradce. Automobil zastavila policejní hlídka a 
při kontrole policisté zjistili, že má řidič od loňského září na základě exekučního příkazu 
pozastaveno řidičské oprávnění. Dechová zkouška u něho byla negativní. Muže policisté zadrželi a 
odvezli ho na oddělení policie, kde mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Případ 
policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Pohřešovanou seniorku policisté rychle vypátrali 
Ve středu 5. dubna přijali policisté operačního odboru před půl devátou večer na tísňové lince 158 
oznámení od muže, který pohřešoval svoji manželku. Šestasedmdesátiletá žena cestovala 
autobusem z Jihlavy do Třeště, kam měla dojet kolem sedmé hodiny večer. Na zastávce ale 
nevystoupila a muž měl o ni obavu. Seniorka u sebe neměla mobilní telefon, má zdravotní obtíže a 
hůře se orientuje v neznámém prostředí. Policisté zjistili všechny dostupné informace k popisu 
ženy, další trase autobusu, který pokračoval z Třeště do Telče, a ihned začali po pohřešované 
seniorce pátrat. Policejní hlídka propátrala v Telči lokalitu autobusového nádraží, kde seniorku 
policisté v krátké době nalezli. Žena byla v pořádku. Policisté seniorku odvezli do místa jejího 
bydliště a předali ženu do péče jejímu manželovi. 
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Střet dvou vozidel 
V sobotu 8. dubna došlo v Telči k dopravní nehodě, při které bylo v jednom z vozidel zraněno dítě.  
Po páté hodině večer jel jednapadesátiletý řidič automobilu Škoda Felicia po ulici Štěpnická ve 
směru k ulici Jihlavská.  Při jízdě vlivem mikrospánku vyjel do protisměru a došlo ke střetu s 
protijedoucím vozidlem Mitsubishi. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujedoucí v 
automobilu Mitsubishi, desetiletá dívka byla zdravotnickou záchrannou službou převezena na 
ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. U 
řidičů provedenými dechovými zkouškami požití alkoholu vyloučili. Na vozidlech vznikla škoda 
přibližně sedmdesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří. 
 
Řidiči by si měli dávat pozor na únavu !! 
V současné době se počasí otepluje a zvyšuje se nebezpečí, že řidiče za volantem přemůže 
únava. Mikrospánek nebo situace, kdy řidič usne, je zejména na jaře a v létě jednou z častých 
příčin dopravních nehod, a to i s vážnými následky na životech a zdraví. Únavě se přitom dá při 
dodržování doporučených rad velmi lehce čelit a těmto dopravním nehodám předcházet. 
Je důležité, aby řidič v žádném případě únavu nepodceňoval. Existuje řada možností, jak s únavou 
bojovat nebo jí předcházet. Když řidič při jízdě usne, i jen na okamžik, vážně ohrožuje sebe i 
ostatní účastníky silničního provozu. 
Pokud řidič jede vozidlem v nočních nebo časných ranních hodinách, měl by na únavu, kterou 
pociťuje, reagovat co nejrychleji. Vhodné je na bezpečném místě zastavit a vystoupit z vozidla. 
Účinné je např. se kolem auta projít nebo na čerstvém vzduchu udělat pár dřepů. Zvláště 
nebezpečné jsou úseky, kdy už je řidič blízko svému cíli cesty a řekne si, že “už ten kousek musí 
dojet.“ I kdyby do cíle zbývalo jen několik kilometrů, neměl by řidič únavu nikdy podceňovat.  
Nebezpečí mikrospánku nehrozí řidiči ale jen v noci nebo časně ráno, i během dne při teplejším 
počasí může řidiče přemoci únava. Je důležité, aby řidič zvláště při delších jízdách dodržoval při 
jízdě pitný režim nealkoholických nápojů a udržoval ve vozidle pokud možno chladnější teplotu, při 
cestě automobilem pomáhá řidiči udržet pozornost i rytmická hudba.  
Pro řidiče nákladních vozidel platí povinnost dodržovat přestávky na odpočinek. Řidiči kamiónů by 
měli tuto povinnost dodržovat i ve svém vlastním zájmu. Pokud usne při jízdě za volantem řidič 
nákladního vozidla, představuje jeho nekontrolovatelná jízda v silničním provozu mnohonásobně 
větší riziko a horší následky, než by tomu bylo u řidiče osobního automobilu. 
 
Muž poskytoval dívkám marihuanu 
Policisté objasnili drogovou trestnou činnosti dvacetiletého muže, který na Jihlavsku a Žďársku 
distribuoval marihuanu. Drogy poskytoval ke kouření dalším osobám, kterým ještě nebylo osmnáct 
let. Policejní komisař zahájil trestní stíhání muže, který byl obviněn ze spáchání přečinu 
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu 
ohrožování výchovy dítěte. Drogy obviněný muž vloni poskytl v desítkách případů své mladistvé 
přítelkyni, kterou navštěvoval na Jihlavsku, a dále marihuanu společně s dívkou užívali při jejím 
pobytu na Velkomeziříčsku, kde má mladý muž bydliště. Drogy předával i dalším mladistvým 
dívkám, a to v obcích na Telčsku a v okolí Velkého Meziříčí. Dopadnout podezřelého muže se 
kriminalistům podařilo na základě výborného a intenzivního operativního šetření, které provádějí 
na úseku odhalování drogové kriminality. Na základě shromážděných důkazů poté kriminalisté 
zahájili trestní stíhání dvacetiletého muže ze Žďárska, případ dále vyšetřují. 
 
Řidič vozidlem poškodil podjezd u čerpací stanice 
Ve čtvrtek 23. března se po půl šesté večer pohyboval v Telči na ulici Slavatovská v prostoru 
čerpací stanice devětatřicetiletý řidič s nákladním vozidlem Man s přívěsem. Plně se nevěnoval 
řízení vozidla, neodhadl výšku a narazil do spodní části podjezdu u čerpací stanice. Ke zranění 
osob při dopravní nehodě nedošlo. Policisté místo ohledali a zadokumentovali. U řidiče 
provedenou dechovou zkouškou požití alkoholu vyloučili. Poškozením podjezdu budovy čerpací 
stanice vznikla škoda přibližně čtyřicet tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří. 
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Poškození veřejného osvětlení 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil v Telči na ulici Na Dlážkách veřejné osvětlení. Ke 
spáchání činu došlo v době od pátečního odpoledne 31. března do úterního rána 4. dubna. 
Pachatel pravděpodobně kopnutím poškodil dvě lampy veřejného osvětlení, u kterých rozbil krycí 
sklo a vnitřní zařízení. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále provedli 
v lokalitě šetření a zahájili úkony trestního řízení pro spáchání trestného činu poškození cizí věci. 
Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají. 
 
Vloupání do rekreačních objektů 
Policisté prověřují dva případy vloupání do rekreačních objektů, ke kterým došlo v obci Býkovec a 
v obci Kaliště. Do rekreačního domku se v obci Býkovec vloupal pachatel v době od konce února 
do začátku dubna. Po rozbití okna vnikl do rekreačního domku, který prohledal, nic neodcizil. 
Majiteli vznikla škoda poškozením okna. Případ policisté prověřují pro spáchání přečinu 
porušování domovní svobody. K druhému vloupání došlo v obci Kaliště. Pachatel vnikl po rozbití 
okna do rekreační chalupy, odkud odcizil motorovou pilu a vrtačku. Dále si pod okno domu připravil 
pneumatické kladivo a okružní pilu, které zde zanechal a nářadí si následně převzal zpět jejich 
majitel. Krádeží věcí mu vznikla škoda necelých čtyř tisíc korun, další škoda vznikla majiteli 
poškozením okna. Případ policisté prověřují pro spáchání dvou trestných činů, a to přečinu 
krádeže a přečinu porušování domovní svobody. U obou vloupáních policisté místo činu ohledali, 
zadokumentovali a provedli v lokalitách šetření. Případy prověřují, po pachatelích pátrají.  
 

 


