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Obvodní oddělení Telč 
 
V loňském roce počet trestných činů výrazně klesl, objasněnost přesáhla šedesát procent   
V roce 2016 došlo na Jihlavsku k celkem 1 724 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům 
podařilo objasnit 60,79 % (tj. 1 048 trestných činů). V roce 2015 došlo k 1 910 trestným činům a z 
tohoto počtu se jich podařilo objasnit 56,7 %. K pozitivnímu vývoji tak došlo u obou sledovaných 
ukazatelů, v loňském roce se v porovnání s rokem 2015 snížil počet spáchaných trestných činů (o 
186 skutků), a objasnit se jich jihlavským policistům podařilo více. Ke snížení počtu spáchaných 
trestných činů došlo v loňském roce u všech kategorií trestné činnosti, zejména u majetkové, kde 
klesl počet spáchaných skutků o 88. Pozitivní je také výrazné snížení počtu spáchaných trestných 
činů u násilné trestné činnosti, a to o 33 skutků, zároveň se policistům podařilo v této oblasti zvýšit 
objasněnost, která vloni činila 84 %.  
Za dlouhodobě dobrou objasněností je důsledná a precizní operativní činnost kriminalistů, dobrá 
práce uniformovaných policistů, kteří mají kvalitní místní i osobní znalost v lokalitě, kde vykonávají 
hlídkovou činnost, jejich každodenní kontakt s občany a v neposlední řadě zvýšené preventivní 
působení i kontroly na místech, kde dochází k páchání trestné činnosti. Velký důraz je kladen na 
to, aby byli uniformovaní policisté co nejvíce v ulicích měst, městysů i v menších obcích, kde 
vykonávají hlídkovou činnost. Pro policisty je při objasňování trestné činnosti velmi důležitá také 
spolupráce a aktivní přístup veřejnosti. 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím 
do působnosti Obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 315 trestných činů, z 
nichž se jim podařilo 61,52 % objasnit (v roce 2015 došlo k 1 402 trestných činů, z nichž se 
podařilo objasnit 56,21 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 126 trestným činům, objasnit se z 
tohoto počtu podařilo policistům 63,49 % (v roce 2015 bylo spácháno 158 trestných činů, objasnit 
se z tohoto počtu podařilo 62,03 %). Na Telčsku prověřovali policisté 147 trestných činů, z nichž je 
objasněno 53,06 % (v roce 2015 došlo k 154 trestným činům, z nichž bylo objasněno 56,49 %). Na 
Třešťsku došlo vloni k 136 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 59,56 % (v roce 2015 
bylo spácháno 196 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 56,12 %).  
 
Policisté dopadli muže, který distribuoval pervitin „ve velkém“ 
Policisté dopadli minulý týden muže, který přivážel z různých míst České republiky pervitin a ten 
poté distribuoval. Drogovou trestnou činnost spáchal ve značném rozsahu. Šestačtyřicetiletého 
muže kriminalisté zadrželi, při prohlídce vozidla zajistili pervitin. Muž byl obviněn ze spáchání 
zvlášť závažného zločinu, na podaný návrh byl vzat do vazby a skončil ve věznici. 
Objasňování drogové trestné činnosti patří mezi dlouhodobé priority policistů. Drogová kriminalita 
je totiž spjata zejména s majetkovou, ale také násilnou i další trestnou činností a dopadení 
distributorů a výrobců drog má tak vliv i na snížení počtu spáchaných trestných činů v jiných 
oblastech. Také v tomto případě se kriminalistům podařilo distributora pervitinu dopadnout na 
základě velmi dobrého operativního šetření. Precizní prověřování vyústilo minulý týden v zadržení 



2 

šestačtyřicetiletého muže důvodně podezřelého ze spáchání drogové trestné činnosti. Muž přijel 
ve večerních hodinách s vozidlem Škoda Octavia v Třebíči na ulici U Obůrky, kde ho zastavili 
policisté. Zadrženého převezli na oddělení služby kriminální policie a vyšetřování do Jihlavy, kde 
byl umístěn do policejní cely. Kriminalisté provedli prohlídku vozidla a zajistili pervitin, krystalická 
látka bude dále podrobena odbornému zkoumání.   
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání šestačtyřicetiletého 
muže z Táborska, který byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného ve značném rozsahu. Muž 
byl již v minulosti opakovaně soudně trestán. V předchozí době se zdržoval na Jihlavsku, žil na 
Telčsku, sám je uživatelem drog.  
Muž byl obviněn z toho, že opatřoval na různých místech České republiky pervitin a ten poté dále 
distribuoval. Pervitin dovážel na Jihlavsko a prodával ho zejména v Jihlavě, Telči, Třešti a dále i 
jiných místech v okolí měst. Drogy muž nakupoval například v Pardubicích, v Praze nebo Třebíči, 
kam pro ně jezdil vozidlem. Na Jihlavsko přivezl několik stovek gramů pervitinu. Drogy prodával 
dalším osobám, mužům i ženám. Jednotliví odběratelé od obviněného muže nakoupili pervitin 
v desítkách případů, někdy si drogu zájemce převzal i ve stovce případů. Většinou obviněný muž 
pervitin prodával, někdy ho poskytl zdarma nebo za protislužbu, jako třeba opravu vozidla. Minulý 
týden odjel do Třebíče za účelem páchání další drogové trestné činnosti, ve vozidle s ním byl 
v době zákroku ještě další muž, který si od něho pervitin kupoval. Kriminalisté oba muže zadrželi a 
odvezli na oddělení policie v Jihlavě. Odběratele pervitinu po provedení nezbytných úkonů ze 
zadržení propustili. 
Na obviněného šestačtyřicetiletého muže byl podán návrh na vzetí do vazby. Poté, co soud 
rozhodl o vzetí muže do vazby, eskortovali ho policisté do věznice. Případ kriminalisté dále 
vyšetřují. Za spáchaný zvlášť závažný zločin hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na 
deset let.  
 
Havárie vozidla 
V sobotu 28. ledna došlo v katastru obce Mysletice k havárii vozidla Citroen Berlingo, při které se 
zranil řidič. Před pátou hodinou ráno jel ve směru od obce Horní Myslová. S vozidlem dostal smyk 
a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do svodidel. Poté byl automobil odmrštěn do protisměrného 
jízdního pruhu, dále mimo vozovku a narazil ještě do stromu. Po nárazu se vozidlo přetočilo na 
bok. Při dopravní nehodě utrpěl zranění řidič a musel být zdravotnickou záchrannou službou 
transportován do brněnské nemocnice. Provedení dechové zkoušky vzhledem ke zdravotnímu 
stavu nebyl schopen, byl nařízen odběr krve. Místo dopravní nehody policisté ohledali, 
zadokumentovali a provedli šetření. Na vozidle vznikla škoda přibližně sto tisíc korun. Na základě 
prvotního šetření vyplynulo, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Příčinu a 
okolnosti dopravní nehody policisté dále prověřují.  
 
Poškození vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil v Telči vozidlo. Ke spáchání činu došlo v době mezi 
pátečním večerem 10. února a nedělí 12. února. Osobní automobil Ford Mondeo stál na ulici 
Slavíčkova na ploše bývalého autobusového nádraží. Pachatel u zaparkovaného vozidla ulomil 
střešní anténu a poškrábal oba přední světlomety. Po přijetí oznámení o poškození automobilu 
policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Na vozidle vznikla 
škoda, která byla předběžně vyčíslena na deset tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení 
pro spáchání přečinu poškození cizí věci. Případ prověřují a po pachateli pátrají.  
 


