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Obvodní oddělení Telč 
 
Při dopravní nehodě se tři lidé zranili 
V pátek 12. května přijali policisté před půl desátou večer oznámení o dopravní nehodě, která se 
stala na silnici I/38 v katastru obce Svojkovice. Osmačtyřicetiletý řidič vozidla Peugeot projížděl po 
silnici ve směru od Jihlavy na Želetavu. Při projetí levotočivou zatáčkou dostal s vozidlem smyk, 
přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. Octavia byla po 
střetu odražena mimo komunikaci do příkopu, cestoval v ní řidič a spolujezdkyně. Oba utrpěli při 
dopravní nehodě zranění a museli být vozidlem zdravotnické záchranné služby převezeni do 
nemocnice v Třebíči. Řidič vozidla Peugeot byl zraněn těžce a transportován byl do brněnské 
nemocnice. Na místě dopravní nehody policisté u řidiče peugeotu provedli dechovou zkoušku, při 
které mu naměřili hodnotu 1,12 promile alkoholu. U druhého řidiče byla dechová zkouška 
negativní. Při dopravní nehodě vznikla na vozidlech škoda přibližně 150 tisíc korun. Nehodu 
policisté prověřují, zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 
 
Opilý řidič přišel o řidičský průkaz 
Opilého řidiče přistihli policisté při řízení vozidla také v neděli 23. dubna. V nočních hodinách 
prováděla hlídka telčského obvodního oddělení dohled nad dopravním provozem v obci Jihlávka. 
Po desáté hodině večer zastavili policisté vozidlo Peugeot Partner, které řídil padesátiletý muž. U 
řidiče provedli dechovou zkoušku a muži naměřili hodnotu 1,88 promile alkoholu. Opilý řidič již 
v další jízdě nesměl pokračovat a přišel o řidičský průkaz. Policisté na základě prověřování sdělili 
padesátiletému muži z Jihlavska podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.  
 
Policisté dopadli distributorku pervitinu 
Policisté dopadli ženu, která distribuovala na Telčsku pervitin. Policejní komisař na základě 
shromážděných důkazů zahájil její trestní stíhání. Šestadvacetiletá žena z Telčska byla obviněna 
ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy. Trestnou činnost mladé ženy odhalili policisté při objasňování závažné drogové kriminality 
jiného pachatele. Při objasňování jakékoli trestné činnosti jsou totiž velmi důslední a jakékoli nové 
poznatky, které v rámci vyšetřování získají, vždy pečlivě prověřují. Když proto při vyšetřování 
jiného případu policisté zjistili informace, že na Telčsku distribuuje pervitin šestadvacetiletá žena, 
ihned začali případ prověřovat a její trestnou činnost také rychle objasnili. Obviněná žena pervitin 
distribuovala na různých místech města Telč, někdy také v místě jejího bydliště nebo bydliště 
odběratelů. S cílem získat pro sebe majetkový prospěch prodávala drogu dalším lidem, mužům i 
ženám. Někdy pervitin směnila i za jinou věc, jako uzeniny, poskytla ho jako protislužbu, například 
za odvoz vozidlem, nebo výjimečně darovala zdarma. Drogové trestné činnosti se šestadvacetiletá 
žena dopouštěla nejméně od loňského léta. Pervitin poskytla zájemcům v desítkách případů. 
V minulosti již byla opakovaně soudně trestána za majetkovou trestnou činnost. Případ kriminalisté 
dále vyšetřují. Za drogovou trestnou činnost ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let. 
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Fyzické napadení 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu pokusu ublížení na zdraví a přečinu 
výtržnictví devětatřicetiletému muži z Telčska. K fyzickému napadení došlo na začátku dubna 
v Třešti. Útočník napadl dvacetiletého muže, se kterým měl z dřívější doby spor. Nejprve se potkali 
kolem sedmé hodiny večer na ulici před bytovým domem, kde podezřelý muž udeřil mladíka dlaní 
přes tvář. Přibližně o hodinu později se oba potkali ještě před autoservisem a devětatřicetiletý muž 
v útoku pokračoval. Mladíka několikrát udeřil pěstí do oblasti hlavy a hrudníku. Po přijetí oznámení 
o napadení začali případ prověřovat policisté, kteří shromáždili důkazy a poté devětatřicetiletému 
muži sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů. Případ policisté řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Řidička narazila s autem do stromu 
Policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo v sobotu 6. května v katastru obce Krasonice. Před 
sedmou hodinou ráno jela devatenáctiletá řidička vozidla Mazda ve směru od obce Nová Říše. Při 
projíždění zatáčky se lekla protijedoucího traktoru, prudce sešlápla brzdový pedál, automobil se 
dostal do smyku, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu. Ke střetu s traktorem 
nedošlo. Řidička utrpěla zranění a musela být zdravotnickou záchrannou službou převezena na 
ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli šeření, místo ohledali a zadokumentovali. U 
řidičů dechovou zkouškou požití alkoholu vyloučili. Poškozením vozidla vznikla škoda přibližně 
pětadvacet tisíc korun. Příčinu a okolnosti dopravní nehody policisté dále šetří. 
 
Krádež vytěžené dřevní hmoty 
Policisté prověřují případ odcizení vytěžené dřevní hmoty, ke kterému došlo v lesní oblasti 
Javořice. Pachatel v době od druhé poloviny ledna do začátku května odvezl ze tří skládek dřevní 
hmoty osm metrů krychlových břízy, stejné množství smrku a více než tři desítky metrů 
krychlových smrkové kulatiny. Celková škoda přesáhla částku sto tisíc korun. Místa činu policisté 
ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté dále prověřují a po pachateli 
pátrají. 
 
Střet dvou vozidel 
V pátek 12. května jel po jedenácté hodině dopoledne třiadvacetiletý řidič vozidla Citroën Jumper 
po silnici ve směru od Telče na Třebíč. V katastru obce Markvartice vjel z vedlejší silnice do 
křižovatky v době, kdy úsekem projížděl po hlavní silnici ve směru od Znojma řidič vozidla VW 
Caddy, a došlo ke střetu. Automobil Citroën byl po nárazu odhozen mimo komunikaci, narazil ještě 
do dopravního značení a dále stěny i střechy budovy nacházející se nedaleko silnice. Při dopravní 
nehodě došlo ke zranění spolujedoucího z vozidla VW Caddy, muž byl vozidlem zdravotnické 
záchranné služby převezen k ošetření do třebíčské nemocnice. Policisté provedenou dechovou 
zkouškou u obou řidičů požití alkoholu vyloučili. Škodu, která vznikla při nehodě na vozidlech, 
předběžně vyčíslili na 250 tisíc korun, další škoda byla způsobena poničením budovy, dopravního 
značení a poškození přepravovaných věcí. Policisté místo střetu vozidel ohledali, zadokumentovali 
a provedli šetření. Dopravní nehodu dále šetří. 
 


