
Číslo 3 Ročník 2016

Konec prázdnin 
Vážení  spoluobčané,  s příchodem  podzimu  vás  srdečně  zdravím.
Prázdniny a dovolené skončily, a tak doufám, že si každý aspoň malinko
odpočinul od každodenních pracovních povinností.

Jan Vlček – starosta obce

Areál u koupaliště 

Během letních měsíců je  areál  u koupaliště  dosti  využíván. Víkendové
dny jsou zamluvené také rok dopředu a všem návštěvníkům se prostředí
velice líbí. S příspěvkem Kraje Vysočina byla opravena příjezdová cesta
k areálu. Dále je potřeba pokračovat s úpravami v okolí areálu a opravou
vodní nádrže. 
Pořádané sportovní a společenské akce je třeba podpořit a přilákat diváky,
aby tyto činnosti a aktivity nezanikly. Samozřejmě se najdou i záškodníci,
kteří nám na budově a v areálu výletiště dělají škody.

Jan Vlček – starosta obce

Probíhající akce 
Obnova  části  oplocení  hřbitova  byla  dokončena  v loňském roce.  Bylo
nutné  upravit  okolní  prostor  a  zeminu  okolo  plotu  a  vše  zasít  trávou.
V průběhu podzimu je naplánovaná výsadba tújí. Po úpravě parkovacích
míst u hřbitova bude vybudováno stání pro kola, nainstalovány lavičky
a informační tabule. 
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Dále probíhají dokončovací práce na víceúčelovém sportovním hřišti za
sokolovnou.  Zbývá  dokončit  malá  tribuna  a  vybavení  sportoviště.  Je
nutné upravit a oplotit celý areál a naplánovat úpravu okolí hřiště, které
projekt výstavby neřešil. 

V současné době je uzavřena komunikace mezi obcemi Buková a Nové
Dvory,  probíhá  zde  nutná  oprava  mostu  u  Červeného  mlýna.  Opravu
mostu provádí firma DP stavební Špinov. Díky pěknému počasí, dobré
domluvě  s panem  Šmídem  a  nasazení  stavební  firmy  je  plánované
dokončení v měsíci říjnu.

Jan Vlček – starosta obce

Pozemkové úpravy 
Setkání vlastníků půdy ohledně pozemkových úprav katastrálních území
Nížkov, Buková a Špinov proběhlo 24. dubna 2015. Od této doby začala
jednání  s majiteli  pozemků,  zda bude dostatečný zájem,  aby se  mohlo
žádat o pozemkové úpravy. 
Ve  všech  katastrech  s pozemkovými  úpravami  souhlasila  nadpoloviční
většina majitelů výměry pozemků. 

2



V měsíci  září  2016 byla podána žádost  o zahájení  pozemkových úprav
v našich katastrech na pobočku Krajského pozemkového úřadu ve Ždáře
nad Sázavou.

Jan Vlček – starosta obce 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
Každým rokem je pořádaný svozovou firmou ODAS jarní  a  podzimní
svoz nebezpečného odpadu a  velkoobjemového odpadu.  Termín  svozu
určuje svozová firma ODAS – podzimní termín zatím není určený. 
Ve velkoobjemovém odpadu se stále objevuje řada věcí, které se nechají
roztřídit  během  roku  -  plast,  papír  a  sklo.  Proto  žádám  všechny
spoluobčany o kvalitní (dostatečné) třídění odpadu. 
V rámci  tohoto  svozu  není  možné  odevzdat  eternit  a  lepenku,  odběr
tohoto stavebního odpadu se musí řešit samostatným odvozem po dohodě
s firmou ODAS. 
Za odvoz zaplatíme nemalé peníze, které by se nechaly využít i  jiným
způsobem.

Jan Vlček – starosta obce

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
30. 6. 2016 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 1, omluven 2.
2. Rekonstrukci  vodovodního řadu v ulici  od Základní  školy  Nížkov

k Bořilovým. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 2.

3. Rekonstrukci  vodovodního  řadu  mezi  Nížkovem  a  Špinovem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

4. Nákup repasovaného elektrického kotle do kuchyně Mateřské školy
Nížkov.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.

5. Vymalování zdravotního střediska. Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel
se 3, nepřítomen 0, omluven 2.

6. Rozpočtové  opatření  číslo  9/2016 ze  dne  30. 6. 2016 rozpočtovou
změnu číslo 57. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0,
omluven 2.

3



7. Opravu komunikace od silnice k výletišti a opravu zpevněné plochy
za prodejnou COOP Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.

8. Pořadí  firem na opravu komunikace k výletišti  a opravu zpevněné
plochy za  prodejnou  COOP Nížkov:  1.  místo  M -  Silnice   a.  s.,
2. místo COLAS CZ a. s.  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 0, omluven 2.

9. Dar 20 tisíc Mysliveckému spolku Nížkov. Hlasování: pro 13, proti
0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Že  řízení  o  pozůstalosti  po  paní  ...  bylo  zastaveno  pro  nepatrný

majetek. Paní ... neuhradila obci částku 7 764 Kč za teplo a vodné.
2. Informace k připravované studii na VRT.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Prodej části pozemku p. č. 1691/2 o výměře cca 30 m2  v k. ú. Nížkov

TJ Sokol Nížkov.
2. Opravu  části  silnice  před  Velínovými  a  před  Havlíčkovými

v Bukové.
3. Příspěvek na službu Oblastní charitě Žďár nad Sázavou a výši nájmu

za kancelář v DPŽ Nížkov.
4. Možnost  zadání  nafocení  obcí  a  zadání  výroby  propagačních

materiálů.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. Že pan ... ze Žďáru nad Sázavou už nemá zájem o stavební parcelu
v Nížkově.

2. O dodatku k nájemní smlouvě s LD Přibyslav.
3. O tom, že v DPŽ Nížkov jsou v současné době 3 volné byty.
4. O průběhu nákupu pozemků v lokalitě Loučka.

Ověřovatelé: Jan Mokrý a Miloslav Marek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
18. 7. 2016 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 2, omluven 2.
2. Rekonstrukci propusti u Červeného mlýna. Hlasování: pro 10, proti

1, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 2.
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3. Uhrazení faktury ve výši 250 980,- Kč DP stavební s. r. o., Špinov
25 za opravu parkoviště u hřbitova. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel
se 0, nepřítomen 2, omluven 2.

4. Směnnou  smlouvu  mezi  obcemi  sdruženými  v LDO  Přibyslav
a Krajem  Vysočina.  Hlasování:  pro  12,  proti  0,  zdržel  se  0,
nepřítomen 1, omluven 2.

5. Rozpočtové opatření 10/2016 ze dne 18. 7. 2016 rozpočtové změny
číslo 58 a 59. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1,
omluven 2.

6. Prodej  části  pozemku  p.  č.  191/2  o  výměře  cca  30  m2 (bude
upřesněno geometrickým plánem) TJ Sokol Nížkov. Hlasování: pro
12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 2.

7. Prodej kalendářů Mikroregion Polensko včera a dnes za cenu 50,- Kč
za  kus.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.

8. Pořadí  firem  z výběrového  řízení  na  rekonstrukci  propusti
u Červeného  mlýna:  1.  místo  –  DP  stavební  s.  r.  o,  Špinov  25,
2. místo  -  STAVOKOMP  SERVICE  s.  r.  o.,  Havlíčkův  Brod,
3. místo  –  Stylstav s.  r.  o.,  Křižanov.  Hlasování:  pro 10,  proti  1,
zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 2.

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prodej stavební parcely p. č. 943/75 panu … . Hlasování: pro 7, proti

0, zdržel se 4, nepřítomen 2, omluven 2.
III. Zastupitelstvo obce projednalo:

1. Možnost  příspěvku  Charitě  Žďár  nad  Sázavou  na  činnost DPŽ
Nížkov.

2. Nabídky pojištění odpovědnosti zastupitelů.
3. Nutnost  provedení  revize  železného  mostu  nad  železniční  tratí

u Bukové.
IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

1. O provedené opravě parkoviště u hřbitova. 
2. O možnosti  dotací pro  Základní  školu  Nížkov a  Mateřskou školu

Nížkov.
3. O tom, že je možné dávat připomínky k přípravě územního plánu

obce Nížkov.
Ověřovatelé: Zdeněk Pojmon a David Toufar
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne
2. 9. 2016 v 1900 hodin

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,

nepřítomen 1, omluven 2.
2. Příspěvek 35 000,- Kč Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na provoz

charitativní pečovatelské služby v Nížkově. Hlasování: pro 12, proti
0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 2.

3. Nákup hliníkových branek na hřiště u koupaliště. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.

4. Rozpočtové opatření 12/2016 ze dne 2. 8. 2016 rozpočtovou změnu
číslo  80.  Hlasování:  pro  13,  proti  0,  zdržel  se  0,  nepřítomen  0,
omluven 2.

II.  Zastupitelstvo obce Nížkov, příslušné podle ustanovení § 6 odst.  5
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje za použití § 47
odst. 5 stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a
způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,  ve  znění  pozdějších
předpisů  zadání  územního  plánu  Nížkov. Hlasování:  pro  13,  proti  0,
zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 2.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

1. Prezentaci obce nabízenou firmou DARUMA Plzeň. Hlasování: pro
0, proti 9, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 2.

IV. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Projekt rekonstrukce zahrady Mateřské školy Nížkov.
2. Žádost ... a ... o výměnu oken v domě o dvou bytových jednotkách.
3. Možnost nákupu rolovacích příček na zastínění další části budovy

výletiště.
4. Možnost vybudování víceúčelového hřiště v Bukové.

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:
1. O možnosti prezentace obce Nížkova na interaktivních tabulích ve

Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě.
2. O tom,  že  v Bukové podepsalo souhlas  se  žádostí  o  pozemkovou

úpravu 80 procent vlastníků celkové výměry pozemků, ve Špinově
51 procent.

3. O průběhu nákupu pozemků od pana … .
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4. O žádosti ZD Nížkov o příspěvek na opravu obecních cest.
5. O nutnosti opravy dětských hřišť v Nížkově, Bukové a Špinově.
6. Panem  ...  o provedených  opravách,  dalších  nutných  úpravách

a o provozu hřišť u koupaliště a o plánovaných opravách sokolovny.
Ověřovatelé: Kamil Vejvoda a Milan Šurnický

Výstava ovoce a zeleniny u příležitosti posvěcení kostela sv. Mikuláše
Srdečně zveme všechny občany na výstavu děl s náboženskou tematikou,
které budou tvořeny různými druhy ovoce a zeleniny. Výstava se koná
u příležitosti  výročního posvěcení  kostela  sv.  Mikuláše,  kde také bude
v týdnu  od  16.  10.  do  23.  10.  instalována.  Aby  se  výstava  mohla
uskutečnit,  žádáme  a  prosíme  dobrodince,  aby  donesli  do  kostela
ve čtvrtek 13. 10. večer a v pátek 14. 10. odpoledne různé plody ovoce
a zeleniny v jakémkoliv množství. Nosit můžete opravdu cokoliv (jablka,
cibuli,  dýni,  brambory,  česnek,  fazole,  hrách,  rýži,  mrkev….).  Po
posvěcení našich výpěstků a úrody, které proběhne v neděli 16. 10., bude
následovat  jejich  týdenní  výstava.  Po  ukončení  výstavy  bude  úroda
předána  v rámci  charity  potřebným,  a  to  Domovu  pro  matky  (otce)
s dětmi (Ječmínek) ve Žďáře nad Sázavou. 
Posláním Domova  pro  matky  (otce)  s  dětmi  je  poskytnout  přechodné
ubytování (nejdéle na jeden rok) a pomoc těhotným ženám nebo rodičům
s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se
ztrátou  bydlení  a  nedokážou  ji  řešit  vlastními  silami.  Individuálním
přístupem jim zařízení pomáhá překonat tuto životní situaci, aby se mohli
co  nejdříve  začlenit  zpět  do  přirozeného  prostředí.  Srdečně  Vám
děkujeme nejen za umožnění estetického zážitku z darovaných plodů, ale
i  za  členy  žďárského  domova  Ječmínku,  kterým  tak  poté  zlepšíme
a ozdravíme jídelníček.

Petra Eliášová a Marie Linhartová

Letní kino
V pátek 26.8. jsme již podruhé promítaly letní kino. Film "DVA LIDI
V ZOO" uvítali malí i velcí s nadšením. Sešlo se nás hodně. Tentokrát
nám přálo i počasí, bylo bezvětří a docela teplo. Samozřejmě v žádném
kině nesmí chybět popkorn a limonáda, a tak i my jsme si večer zpestřili
těmito dobrotami. Byl to opravdu pěkný zážitek. Děkuji všem za podporu
a pomoc s organizací. Přejeme všem občanům krásný podzim.

Za ČSŽ Ilona Toufarová
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Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí 2016 - 2017

Termín akce, místo Druh akce Pořadatel akce

16. 10. 2016 ve 14 
hodin, kostel svatého 
Mikuláše v Nížkově

Varhanní koncert Římskokatolická 
farnost Nížkov

16. - 23. 10. 2016, kostel
svatého Mikuláše 

Výstavu děl  vytvořených 
z ovoce a zeleniny

Římskokatolická 
farnost Nížkov

23. 10. 2016 ve 14 
hodin, fara Nížkov

Ekvádor – obrázky, hudba 
a vyprávění Jana Linharta

Římskokatolická 
farnost Nížkov

1. 11. 2016 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

19. 11. 2016 od 20 
hodin, sokolovna Nížkov

Poslední leč - Hudba: 
4Sýkorky 

Myslivecký 
spolek Nížkov

2. 12. 2016, náves Setkání s Mikulášem pod 
vánočním stromem

Základní škola 
Nížkov

2. - 7. 12. 2016, fara 
Nížkov

Výstava betlémů Římskokatolická 
farnost Nížkov

6. 12. 2016 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

7. 12. 2016 od 16 hodin, 
Základní škola Nížkov

Vánoční tvoření a vánoční 
burza

Základní škola 
Nížkov

8. - 9. 12. 2016, prodejna
COOP Nížkov

Vánoční burza Základní škola 
Nížkov

20. 12. 2016 od 10 
hodin, DPŽ Nížkov

Vánoční program pro 
seniory

Základní škola 
Nížkov

3. 1. 2017 od 10 hodin, 
DPŽ Nížkov

Tvořivá dílna pro seniory Základní škola 
Nížkov

Mgr. Marta Novotná

Podvody na seniorech
Od  začátku  letošního  roku  do  současnosti  došlo  v Kraji  Vysočina
k pětatřiceti  případům,  kdy  se  obětí  trestného  činu  stal  senior.
Poškozeným při nich vznikla škoda téměř 1 500 000 korun. 
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V poslední době zaznamenali policisté nárůst této trestné činnosti. Obětí
pachatelů se stali nejčastěji obyvatelé rodinných domů v menších obcích.
Ve  většině  případů  se  krádež  odehrála  tak,  že  jeden  pachatel  seniora
zabaví a  další  prohledá dům. Jedná se především o dvě až tři  dospělé
osoby nebo jsou ve skupině pachatelů i děti. Do obce se pachatelé dopraví
vozidlem,  které  ale  zůstává  zaparkované  na  vzdálenějším  místě.  
„Pachatelé, kteří se při páchání trestné činnosti zaměřují na seniory, jsou
jednotlivci  ale  i  dobře  organizované  skupiny.  Při  krádežích  využívají
momentu  překvapení  a  své  mnohdy  až  neuvěřitelné  drzosti.  Pachatelé
nejčastěji osloví seniory s již připravenou smyšlenou legendou,“ vysvětlil
nadporučík Daniel Besta, zástupce vedoucí obvodního oddělení v Jihlavě.
V mnoha případech pachatelé odcizí seniorům jejich celoživotní úspory.
Pachatelé se vydávají nejčastěji za pracovníky různých organizací, úřadů
či služeb, nabízejí cenově výhodné zboží nebo výkup různých produktů.
Do  obydlí  se  snaží  dostat  i  za  účelem  kontroly  rozvodných  sítí
a odpadního  potrubí.  Zneužívají  přirozeného  lidského  soucitu,  ochoty
pomoci ostatním v nesnázích. Lest, pomocí níž se snaží do bytu dostat,
mění  podle  aktuální  situace.  Pachatelé  jsou  velmi  vynalézaví
a přesvědčiví.  Mají  většinou  příjemné  vystupování,  jsou  velmi
komunikativní  a  vhodně  oblečení.  Velmi  rychle  také  dokážou  využít
situace, kdy poškození nemají uzamčené dveře. Do domu jsou schopni
vniknout a prohledávat místnosti i v situaci, kdy je senior doma.
Rady pro seniory jak se nestát obětí podvodníka

 Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem
přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé
osoby zvát  do svých domovů a při  každém opuštění  domu by za
sebou  měli  uzamknout  dveře.  Pozor  je  nutné  si  dát  zvláště  na
podvodníky,  kteří  se  zkoušejí  do  domů  dostat  s legendou,  že
potřebují vodu k napití či do vozidla, provedení kontroly rozvodných
sítí, vrácení přeplatku za energie, nebo třeba jen využití toalety. 

 Není vhodné mít uschovanou větší finanční hotovost ve svém domě. 
 Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz,

měl by si senior tuto informaci zpětně osobně ověřit, je také vhodné
trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku požádal.
Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko. 

 V případě příchodu osoby, která vystupuje jako pracovník různých
organizací,  úřadů  či  služeb,  by  si  měli  senioři  nechat  předložit
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průkaz nebo zavolat na úřad nebo instituci, na kterou se odvolává. Po
dobu ověřování údajů je nutné, aby neznámá osoba zůstala v každém
případě před bytem a nedostala se do jeho vnitřních prostor. 

 Není vhodné zvát do svých domovů osoby, které nabízejí nejrůznější
služby  nebo  výhodné  nákupy  nejrůznějšího  nádobí,  pomůcek  pro
odpočinek a relaxaci. Pozor je nutné si dát u nabízených služeb jako
například broušení nožů a u osob, které nabízejí výkup železa, peří,
domácích zvířat. 

 Rizikem je  pro  seniory  uzavírání  jakýchkoli  smluv,  pokud na  ně
obchodní  jednatel  spěchá  a  neumožní  jim  důkladně  se  seznámit
s podmínkami dané smlouvy. 

 Při  pohybu  seniorů  po  ulicích  je  zejména  ve  večerních  hodinách
vhodné se vyhýbat opuštěným, špatně osvětleným místům. 

 Pokud v blízkosti svého bydliště spatříte pohyb podezřelých osob,
oznamte tuto skutečnost na linku 158. Pokud se stanete obětí zloděje,
okamžitě  si  zapište  popis  osoby  a  typ  vozidla,  jeho  registrační
značku a barvu. Při pátrání po pachateli jsou takovéto indicie velice
důležité. 

por. Mgr. Tomáš Procházka - koordinátor prevence - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Kriminalita v 1. pololetí roku 2016 na Havlíčkobrodsku
V 1. pololetí roku 2016 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 668 trestným
činům, z toho 55,54 % se policistům podařilo objasnit. Ve stejném období
roku  2015 došlo  k  celkem 729 trestným činům a  z  tohoto  počtu  jich
policisté objasnili 55 %. V letošním roce tak v porovnání s rokem 2015
celková kriminalita poklesla o 61 trestných činů.
V 1. pololetí letošního roku bylo trestně stíháno celkem 364 osob (v roce
2015 jich bylo 354). Z tohoto počtu bylo 179 recidivistů, 48 žen a 13 osob
mladších 18 let (v roce 2015 bylo trestně stíháno 185 recidivistů, 52 žen
a 13 osob mladších 18 let). U 63 trestných činů spáchaných od začátku
roku do konce června policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2015 jich bylo 71).
Osoby mladší 18 let spáchaly celkem 13 trestných činů.
Násilná trestná činnost
V 1.  pololetí  letošního roku došlo  na  Havlíčkobrodsku k 70 násilným
trestným  činům,  z  nichž  kriminalisté  objasnili  57,14  %.  (Ve  stejném
období  roku  2015  došlo  k 55  násilným  trestným  činům,  objasnit  se
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podařilo 65,52 %).  V 21 případech policisté  zjistili,  že skutek spáchal
recidivista,  ve 2 případech se násilného trestného činu dopustila osoba
mladší  18 let.  U 9 násilných trestných činů kriminalisté  zjistili,  že  ho
pachatel  spáchal  pod  vlivem  alkoholu.  V  souvislosti  s  objasněnými
násilnými trestnými činy zahájili  kriminalisté  trestní  stíhání  celkem 48
osob.  
Mravnostní trestná činnost
V 1. pololetí roku prověřovali kriminalisté 9 mravnostních trestných činů,
z nichž objasnili 66,67 %. (V roce 2015 to bylo 6 mravnostních trestných
činů s objasněností 33,33 %).  
Majetková trestná činnost
V 1. pololetí  roku 2016 došlo na Havlíčkobrodsku k 267 majetkovým
trestným činům. Objasnit se jich podařilo 35,21 %. (V roce 2015 bylo
spácháno 372 majetkových trestných činů s objasněností 36,29 %). V 89
případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 97 o krádeže prosté a 81
skutků  jsou  zbývající  majetkové  trestné  činy.  Z  kategorie  krádeží
vloupáním  se  pachatelé  nejčastěji  vloupali  do  rekreačních  chat  (18
případů), rodinných domků (14 případů) a obchodů (7 případů). Odcizeno
bylo 8 motorových vozidel.
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili policisté
trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem
100 pachatelům. 
Hospodářská trestná činnost
V  období  od  začátku  roku  do  konce  června  letos  došlo  k  105
hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 55,24 %.
(V  roce  2015  došlo  k  73  hospodářským  trestným  činům,  z  nichž  se
podařilo objasnit  50,68 %).  V souvislosti  se spácháním hospodářského
trestného  činu  zahájili  kriminalisté  trestní  stíhání  celkem  24  osob,
z tohoto počtu jsou 2 recidivisté a žádná žena. Z hospodářských trestných
činů patřily  v prvním pololetí  roku 2016 mezi  nejčastější  neoprávněné
držení platebního prostředku (13 případů), úvěrový podvod (6 případů)
a podvod (61 případů).
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 217 trestných činů se policistům podařilo objasnit 79,72
%.  Mezi  těmito  zbývajícími  trestnými  činy  je  35  případů  přečinu
zanedbání  povinné  výživy,  36  případů  ohrožení  pod  vlivem návykové
látky  a  37  případů  maření  výkonu  úředního  rozhodnutí.  Policisté
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prověřovali také 21 případů výtržnictví. Mezi zbývající trestnou činnost
patří  také  drogová  kriminalita,  v prvním  pololetí  letošního  roku
prověřovali  kriminalisté  v  této  oblasti  celkem  18  trestných  činů.  Při
potírání  této  trestné  činnosti  se  kriminalisté  zaměřují  zejména  na
odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i  šíření
toxikománie.  Ze spáchání trestného činu na úseku drog bylo obviněno
celkem 14 osob.

pprap. David Linhart - tiskový mluvčí - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Kriminalita v 1. pololetí roku 2016 na Jihlavsku
Letos došlo v prvních šesti měsících na Jihlavsku k celkem 954 trestným
činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby 55,35
% objasnit.  Ve  stejném období  loňského  roku  došlo  k  celkem 1  031
trestným činům, z nichž policisté objasnili 47,43 %, a o rok dříve došlo
k 1 126 trestným činům. 
V letošním roce se tak v porovnání se stejným obdobím vloni snížil počet
trestných činů o 77 skutků a v porovnání s rokem 2014 došlo k poklesu
dokonce  o  172  spáchaných  trestných  činů.  Policistům  jihlavského
územního odboru se letos podařilo výrazně zvýšit objasněnost, která na
závěr prvního pololetí dosáhla více než pětapadesáti procent. Pozitivního
vývoje  se  tak  podařilo  docílit  v obou  hlavních  ukazatelích,  kdy  klesá
počet spáchaných trestných činů a zároveň jich policisté více objasňují.
Ke  znatelnému  poklesu  počtu  trestných  činů  došlo  u  násilné  trestné
činnosti,  kde  se  meziročně  snížil  počet  spáchaných  skutků  o  26.
Objasněnost  se  policistům podařilo  zvýšit  ve všech kategoriích trestné
činnosti, přičemž největšího rozdílu docílili u majetkových deliktů, kde
objasněnost zvýšili z 26,47 % vloni na 41,27 % letos.
V prvním pololetí letošního roku kriminalisté trestně stíhali celkem 562
osob (vloni jich bylo 443). Z tohoto počtu je 304 recidivistů, 105 žen a 31
osob mladších osmnácti let. U 86 trestných činů policisté zjistili, že se
jich  pachatel  dopustil  pod  vlivem alkoholu  nebo  jiné  návykové  látky.
V prvních šesti měsících celkem 26 trestných činů spáchaly osoby mladší
osmnácti let.  
K nejvíce  trestným činům došlo  v  prvním pololetí  v  Jihlavě  a  obcích
v jejím  okolí.  Na  území  patřícím  do  působnosti  obvodního  oddělení
Jihlava  prověřovali  policisté  celkem  739  trestných  činů,  z  nichž  se
podařilo 54,8 % objasnit (vloni to bylo 747 trestných činů s objasněností
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48,19  %).  Na  Polensku  došlo  v  prvních  šesti  měsících  k  73  trestným
činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 64,38 % (vloni to
bylo 91 trestných činů s objasněností 51,65 %). Na Telčsku prověřovali
policisté 75 trestných činů, z nichž je dosud objasněno 44 % (vloni to
bylo 70 trestných činů s  objasněností  40 %).  Na Třešťsku došlo k 67
trestným činům, objasnit se policistům podařilo 64,18 % (vloni to bylo
123 trestných činů s objasněností 43,9 %). 
Násilná trestná činnost
V prvním pololetí  došlo  na  Jihlavsku  k  62  násilným trestným činům,
z nichž kriminalisté objasnili 67,74 % případů (v loňském roce došlo ve
stejném  období  k  88  násilným  trestným  činům,  z  nichž  se  podařilo
objasnit 61,36 %). Ve třech případech policisté zjistili, že skutek spáchala
osoba  mladší  osmnácti  let,  v  osmnácti  případech  se  činu  dopustil
recidivista  a  v  osmi  žena,  celkově  policisté  pro  spáchání  násilného
trestného  činu  trestně  stíhají  48  osob.  U  sedmnácti  násilných  činů
kriminalisté  zjistili,  že  je  pachatel  spáchal  pod  vlivem  alkoholu.
V prvních šesti měsících prověřovali kriminalisté tři loupežná přepadení,
vloni byly ve stejném období dvě a o rok dříve šest. V letošním roce došlo
k pozitivnímu vývoji případů úmyslných ublížení na zdraví, jejichž počet
se dosud několik let stále zvyšoval. V prvních šesti měsících prověřovali
policisté  33  trestných  činů  a  do  současné  doby  objasnili  více  než
sedmdesát  procent  případů.  Pro  srovnání  vloni  jich  bylo  ve  stejném
období  40,  předloni  jich  bylo  35  a  v roce  2013  třináct.  O  více  než
polovinu klesl také počet vydírání, a to ze sedmnácti vloni na osm letos.
Podobné  je  to  u  případů  nebezpečného  vyhrožování,  kde  se  počet
trestných činů snížil z jedenácti na pět.
Závažný  násilný  trestný  čin  prověřovali  kriminalisté  v dubnu,  kdy
v Jihlavě  hádka  mezi  partnery  vyústila  v útok  nožem.  Napadený  muž
utrpěl bodné zranění v oblasti břicha a musel podstoupit operační zákrok
v nemocnici. Ženu kriminalisté zadrželi, byla obviněna ze spáchání zvlášť
závažného zločinu.  Objasnit se policistům podařilo také loupež, ke které
došlo na začátku roku na jihlavské ubytovně. Pachatel na pokoji fyzicky
napadl dva ubytované a jednomu z nich vzal pod pohrůžkou dalšího násilí
mobilní telefon. 
Mravnostní trestná činnost 
Ve dvanácti  případech  se  v  letošních  prvních  šesti  měsících  jednalo
o mravnostní trestné činy, z nichž kriminalisté do současnosti  objasnili
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66,67  % případů  (v  roce  2015  došlo  ve  stejném  období  k  sedmnácti
mravnostním trestným činům s objasněností 47,06 %). Také v této oblasti
se tak počet spáchaných trestných činů snížil a jihlavští policisté výrazně
zvýšili  objasněnost.  V souvislosti  s  objasněnými  mravnostními  delikty
zahájili kriminalisté v prvních šesti měsících roku trestní stíhání celkem
osmi osob. 
Majetková trestná činnost
V oblasti majetkové trestné činnosti se policistům jihlavského územního
odboru  podařilo  v porovnání  s předcházejícími  lety  rekordně  zvýšit
objasněnost.  Letos  došlo  v  prvních  šesti  měsících  na  Jihlavsku  k  441
majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 41,27
% (vloni bylo v prvním pololetí spácháno 442 trestných činů, z nichž se
podařilo objasnit 26,47 %, předloni došlo k 556 skutkům s objasněností
27,34 %). Ve 108 případech se jednalo o krádeže vloupáním (vloni jich
bylo o 31 více), v 228 o krádeže prosté (vloni jich bylo o 21 méně) a 105
skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (vloni o devět méně). 
Z kategorie krádeží vloupáním pachatelé nejčastěji vnikli do rekreačních
chat  (34  případů)  a  rodinných  domů  (14  případů).  U  vloupání  do
rekreačních objektů se počet případů v porovnání s loňským rokem zvýšil
o osm trestných činů, objasnit se z nich ale policistům podařilo v prvních
šesti  měsících  téměř  osmdesát  procent.  Vloupání  do  rodinných  domů
naopak ubylo, jejich počet se snížil o šest. K poklesu počtu spáchaných
trestných  činů  došlo  také  u  vloupání  do  obchodů,  kde  se  počet  snížil
z osmi  na čtyři,  a  u  vloupání  do restaurací,  kde spáchané trestné činy
klesly z osmi případů na jeden. Dále došlo v prvních šesti měsících ke
dvanácti vloupáním do bytů (vloni jich bylo 13). 
V kategorii krádeží prostých pachatelé nejčastěji odcizili věci z vozidel,
letos jich bylo 22 stejně jako vloni, objasnit se policistům dosud podařilo
více  než  dvacet  procent  případů.  Výrazně  se  meziročně  snížil  počet
kapesních  krádeží,  a to  z  čtyřiatřiceti  případů  na  devatenáct,  znatelný
pokles  spáchaných  trestných činů nastal  také  u  krádeží  jízdních kol  a
krádeží  v  bytech,  u obou došlo k deseti  trestným činům,  což  je  o  šest
méně než ve stejném období vloni. Krádeží nafty bylo v prvním pololetí
sedmnáct. 
Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, kterých je
čtrnáct, což je o pět případů více než ve stejném období vloni, polovinu
případů se  již  jihlavským policistům podařilo  objasnit.  Mezi  zbývající
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majetkové trestné činy patří např. 54 případů poškození cizí věci (vloni
jich  bylo  o  pět  více)  a  dále  40  případů  podvodů,  jejich  počet  se
v porovnání s loňskem téměř zdvojnásobil. Ke snížení počtu spáchaných
trestných činů došlo u zatajení věci, v prvních šesti měsících si nechalo
nalezenou věc šest osob, vloni jich bylo deset.
V  souvislosti  s  letošními  objasněnými  majetkovými  trestnými  činy
zahájili  kriminalisté  trestní  stíhání  nebo  sdělili  podezření  ze  spáchání
trestného  činu  celkem  169  pachatelům  (vloni  jich  bylo  o  57  méně),
z tohoto  počtu  je  127  recidivistů  (vloni  65),  šest  mladistvých,  32  žen
(vloni 23) a tři nezletilí. Z těchto čísel je zřejmé, jak velký podíl mají na
páchání majetkové trestné činnost recidivisté.
V únoru se  kriminalistům podařilo  objasnit  krádež  originálních  obrazů
českých malířů, ke které došlo vloni v létě v obci na Jihlavsku. Vypátrat
se policistům podařilo i jeden z pěti odcizených obrazů.
V březnu dopadli policisté muže, který se zaměřil na krádeže pohonných
hmot z vozidel. Naftu odčerpal z automobilů v Třešti, Telči a Hodicích.
Dále  odhalili  také  pachatele  krádeže  peněz,  šperků  a  dalších  cenností
v hodnotě více než 400 tisíc korun. Kriminalisté zadrželi celkem tři muže,
jeden z nich putoval přímo do věznice.
Sérii  vloupání  do  rekreačních  chat  objasnili  policisté  v květnu,  muž
a žena  spáchali  krádež  v téměř  dvou  desítkách  případů  a  neobjasněná
nezůstala  ani  série  krádeží  pachatelů,  kteří  se  zaměřili  na  novostavby,
objekty u domů a chaty. Trestnou činnost páchali zejména na Jihlavsku,
dále pak také na Havlíčkobrodsku. Oba byli vzati do vazby.
Hospodářská trestná činnost
V první  polovině  letošního  roku  došlo  k  183  hospodářským trestným
činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 53,01 % (vloni
došlo  k  189  hospodářským  trestným  činům  s  objasněností  45,5  %).
V souvislosti  se  spácháním  hospodářského  trestného  činu  zahájili
kriminalisté trestní stíhání celkem 120 osob (vloni 75), z tohoto počtu je
48 recidivistů (vloni jich bylo 26) a 31 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy přečin
podvod (59 skutků), trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným
držením platební karty (37 skutků) a přečin úvěrový podvod (32 skutků).
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 256 trestných činů se policistům dosud podařilo objasnit
77,73  % případů.  Nejčastěji  páchaným činem je  v  této  oblasti  přečin
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maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých policisté prověřovali již 65,
což je o sedm více než ve stejném období vloni. Dále policisté v prvních
šesti měsících letošního roku řešili 38 přečinů zanedbání povinné výživy,
vloni jich bylo ve stejném období 66. Dále policisté odhalili 48 případů
ohrožení pod vlivem návykové látky, kterých je o šestnáct více než vloni.
Výrazně se snížil počet výtržnictví, a to z 30 trestných činů spáchaných
vloni  na  dvanáct  letos.  Naopak  u  sprejerství  došlo  k nárůstu  počtu,
v prvním pololetí řešili policisté 26 případů, vloni to bylo o šest méně.
Dále byl ve čtrnácti případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní
nehodou (vloni to bylo devatenáct případů).
Mezi kuriózní se zařadil případ z března, kdy policisté v Jihlavě během
jedné  noci  zastavili  celkem čtyřikrát  po  sobě  stejné  vozidlo,  za  jehož
volantem se vystřídali celkem tři řidiči, všichni byli pod vlivem alkoholu.
První  z nich  si  řízení  vozidla  dokonce  zopakoval.  Posledním  opilým
řidičem  byl  mladistvý,  kterému  policisté  naměřili  přes  jedno  promile
alkoholu. Dva z mladých mužů vůbec nevlastní řidičské oprávnění.
Mezi  zbývající  trestnou  činnost  patří  také  drogová  kriminalita.
Odhalování drogové trestné činnosti přikládají jihlavští kriminalisté velký
význam.  Tato  trestná  činnost  je  úzce  spjata  s  další  trestnou  činností,
zejména  majetkového  ale  také  násilného  charakteru.  Dopadení
významných pachatelů trestných činů spáchaných na úseku drog má tak
pozitivní dopad i na vývoj (pokles) trestné činnosti v dalších oblastech.
V prvním pololetí letošního roku prověřovali kriminalisté 26 drogových
trestných  činů.  Drogová  trestná  činnost  patří  mezi  skrytou  a  její
odhalování je spojeno s pečlivým vyhledáváním a intenzivní operativní
činností kriminalistů. Letos kriminalisté v průběhu prvních šesti měsíců
zahájili trestní stíhání celkem 25 osob, které byly obviněny ze spáchání
trestného činu na úseku drog (téměř polovina z nich jsou recidivisté).
Hned v lednu zadrželi kriminalisté dva muže, kteří na Jihlavsko přiváželi
z jiných částí republiky pervitin, jeden z nich drogu poté distribuoval. Při
realizaci zajistili přes třicet gramů pervitinu.
Na konci února kriminalisté odhalili varnu pervitinu. Tři muže zadrželi
přímo v době, kdy k výrobě psychotropní látky docházelo. Jeden z nich
poskytl prostory chaty, další sháněl léky a třetí muž drogu vyráběl. Dva
z obviněných putovali přímo do věznice.
Dopadnout muže,  který vyráběl  pervitin „ve velkém“ se kriminalistům
podařilo  v březnu.  Muže  patřícího  na  Jihlavsku  mezi  největší  výrobce
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pervitinu  zadrželi  na  dálničním  přivaděči,  když  se  vracel  z Polska
s nakoupenými  léky.  Kriminalisté  zajistili  nejen  několik  tisíc  léků
vyloupaných z plat,  ale také kompletní  varnu pervitinu. Obviněný muž
skončil ve vazební věznici.
Také v květnu byli jihlavští kriminalisté, kteří se zaměřují na odhalování
drogové trestné činnost, velmi úspěšní. Největším úspěchem bylo v tomto
měsíci dopadení dvou mužů, kteří spolu obchodovali s pervitinem. Jeden
z nich poté drogu distribuoval na Telčsku. Rukama mužů prošlo celkem
mezi půl až jedním kilogramem drogy. Kriminalisté zajistili desítky tisíc
korun a necelých osmdesát gramů pervitinu ukrytého v sáčku od kávy.
Oba obvinění muži putovali přímo do věznice.
Mezi  události,  které  pololetí  zakončily,  patřil  také  zásah,  kdy  se
policistům  v Jihlavě  podařilo  zachránit  život  muži,  který  chtěl  skočit
z mostu.  Na  konci  června  totiž  policisté  profesionálním  a  lidským
přístupem  muže  na  základě  vytrvalé,  více  než  desetiminutové,
komunikace  přesvědčili,  aby  od svého záměru  upustil  a  dostali  ho  do
bezpečného prostoru, kde péči o muže převzala zdravotnická záchranná
služba.

por. Bc. Jana Kroutilová - tisková mluvčí - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Kriminalita na Vysočině
V Kraji  Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku
celkem  3  262  trestných  činů,  což  je  ve  srovnání  se  stejným
obdobím předchozího roku o 573 případů méně. Meziročně jde o snížení
nápadu trestné činnosti o 14,94 procenta. Letos se za prvních šest měsíců
podařilo v našem kraji  objasnit  1 797 trestných činů a objasněnost tak
dosáhla 55,09 procenta.  V prvním pololetí letošního roku se policistům
dodatečně podařilo  objasnit  dalších 401 trestných činů.  Jde o případy,
které se staly v předchozích letech. Těmito výsledky se Kraj Vysočina
řadí  dlouhodobě mezi  čtyři  nejbezpečnější  regiony v rámci  celé  České
republiky. Nejvyšší objasněnosti – téměř šedesát procent – dosahují letos
policisté na územním odboru v Třebíči.
K více  než  dvacetiprocentnímu  snížení  nápadu  trestné  činnosti  došlo
v průběhu prvního pololetí letošního roku na Vysočině v oblasti násilné
trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 264 násilných
trestných činů,  což  je  o  70 trestných činů méně  než  za  stejné  období
loňského  roku,  což  vyjádřeno  procenty  představuje  snížení  o  20,79
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procenta.  Celkem  176  násilných  trestných  činů  se  podařilo  objasnit
a objasněnost tak dosáhla 66,67 procenta.   Dalších 45 násilných trestných
činů se policistům podařilo objasnit dodatečně - jde o události, které se
staly v předchozích letech.
Za šest měsíců letošního roku jsme vyšetřovali čtyři zločiny vraždy nebo
pokusu  vraždy  a  všechny  případy  se  kriminalistům  podařilo  objasnit.
V prvním  pololetí  roku  2016  jsme  vyšetřovali  osmnáct  loupežných
přepadení,  což je  o  devět  případů více než za první  pololetí  loňského
roku.  Celkem  dvanáct  z nich  se  podařilo  objasnit,  což  představuje
objasněnost ve výši 66,67 procenta. Podařilo se objasnit také dvě loupeže,
které se staly v našem kraji v předchozím roce. 
Pokles počtu případů jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného
ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 121
případů,  což  je  o  19  méně  než  za  prvního  půl  roku  v roce  2015  –
vyjádřeno procenty se jednalo o pokles o 13,57 procenta, 78 případů se
nám podařilo objasnit a dalších 31 případů úmyslného ublížení na zdraví
jsme objasnili z minulých let – objasněnost tak dosáhla 64,46 procenta.
Stále platí, že rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají, i fatální
následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání
pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy
v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů.
V prvním  pololetí  letošního  roku  došlo  na  Vysočině  ke snížení  počtu
trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 14 procent.  Letos
jsme  zatím  vyšetřovali  43  případů  mravnostních  trestných  činů  a  27
z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti
dosáhla 62,79 procenta. Ze 43 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných
na úseku mravnostní kriminality jich 13 bylo kvalifikováno jako trestný
čin znásilnění a dalších 13 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin
pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji
mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti
let.
Na území Kraje Vysočina došlo letos také k výraznému snížení nápadu
trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 21,06 procenta.
Letos  jsme  za  prvních  šest  měsíců  roku  vyšetřovali  celkem  1  282
trestných  činů  v oblasti  majetkové  činnosti  a  425  skutků  se  podařilo
objasnit,  což představuje objasněnost  na úrovni  33,15 procenta,  což je
v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. 
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Na majetkové trestné činnosti se 354 případy podílejí krádeže vloupáním,
41 případy kapesní krádeže, 86 případy pak krádeže vloupáním do chat,
58 případy krádeže vloupáním do rodinných domů, 32 případy krádeže
vloupáním do bytů, 50 případy krádeže automobilů a 69 případy krádeže
věcí  z  automobilů.   Celkem  20  krádeží  automobilů  kriminalisté  letos
objasnili, což je objasněností ve výši 40 procent řadí mezi nejúspěšnější
v rámci celé České republiky.  Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při
krádežích osobních vozidel nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda
Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice
úzce  souvisí  s pokračujícím  odhalováním trestné  činnosti  a  zadržením
pachatelů v oblasti drogové scény.
V letošním  roce  se  na  Vysočině  velmi  nepatrně  snížil  nápad  trestné
činnosti v oblasti ostatních trestných činů – snížení o 0,35 procenta. Letos
jsme  jich  v kraji  vyšetřovali  celkem  564,  což  bylo  v meziročním
porovnání o dva případy méně. Policisté 403 případů ostatních trestných
činů  objasnili,  takže  objasněnost  činila  71,45  procenta  a  dodatečně
objasnili  dalších  61  skutků  z předchozích  let.  Do  této  oblasti  trestné
činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních
látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo
zanedbání povinné výživy.
Na úseku drogové kriminality  letos  policisté  v našem kraji  vyšetřovali
130 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o jedenáct
skutků méně než v roce 2015. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti
přesáhla hranici 76 procent. V tomto případě se jedná o velice pozitivní
jev,  neboť  drogová  trestná  činnost  patří  mezi  latentní  kriminalitu
a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků
a  důkladné  systematické  práci  kriminalistů,  kteří  se  aktivně  věnují
vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti. 
K poklesu nápadu trestné činnosti došlo letos v Kraji Vysočina v oblasti
hospodářské  trestné  činnosti.  Kriminalisté  za  první  pololetí  roku
vyšetřovali celkem 518 trestných činů, což je o 85 méně než za stejné
období roku 2015. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 14,1 procenta.
Objasněnost  se u tohoto druhu trestné činnosti  pohybuje za hranicí  53
procent.  U  hospodářských  trestných  činů  kriminalisté  nejčastěji
vyšetřovali  hospodářské  podvody,  úvěrové  podvody,  a  také  daňovou
trestnou činnost.  
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Srovnání  nápadu trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna
do 30. června:

2012 2013 2014 2015 2016
Počet trestných činů 4 676 4 605 4 275 3 835 3 262
Objasněno 2 317 2 162 2 163 2 068 1 797
% objasněnosti 49,55 46,95 50,60 53,92 55,09
Srovnání  nápadu  trestné  činnosti  na  jednotlivých  územních  odborech
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 30.
června 2016:

Jihlava Třebíč Žďár n. S. H. Brod Pelhřimov Kraj
Počet trestných
činů

954 642 513 668 485 3 262

Objasněno 528 385 245 371 268 1 797
% objasněnosti 55,35 59,97 47,76 55,54 55,26 55,09

mjr. JUDr. Dana Čírtková - vedoucí oddělení - tisková mluvčí - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Nehodovost v kraji Vysočina za 1. pololetí roku 2016
V průběhu  prvních  sedmi  měsíců  letošního  roku  vyšetřovali  policisté
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina v našem kraji celkem 2 282
dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to
o sedm  dopravních  nehod  více,  takže  počet  nehod  je  srovnatelný  -
nedošlo  tedy  k žádnému  výraznému  snížení  ani  k výraznému  zvýšení
počtu nehod. 
Letošní dopravní nehody si v období od začátku ledna do konce července
vyžádaly  již  jedenáct  obětí,  což  je  o  osm obětí  méně  ve  srovnání  se
stejným  obdobím loňského  roku  –  vyjádřeno  procenty  -  jde  o  pokles
o dvaačtyřicet  procent.  Celkem 78 účastníků se při  letošních nehodách
těžce zranilo, což představuje v porovnání s rokem 2015 nárůst o sedm
procent. Dalších 799 účastníků utrpělo při nehodách lehké zranění. Toto
číslo je ve srovnání s počtem lehce zraněných za leden až červenec roku
2015 o dvě procenta  vyšší.  Hmotná  škoda na havarovaných vozidlech
a ostatním majetku se vyšplhala na 144 412 000 korun a ve srovnání se
stejným obdobím roku 2015 je o devět procent nižší.   V 99 případech
policisté  při  vyšetřování  nehody  zjistili,  že  řidič  před  jízdou  požil
alkoholické nápoje a ve třech případech byl řidič pod vlivem drog. Počet
podnapilých řidičů,  kteří  havarovali,  se  letos  snížil  o  dvanáct  procent.
Policisté  ale  letos  dokumentují  i  několik dopravních nehod,  kdy řidiči
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usedli  za  volant  v silně  podnapilém stavu –  výjimkou nebyly  hodnoty
přesahující  tři  promile  alkoholu  v krvi.  Mezi  nejčastější  příčiny
dopravních nehod v Kraji Vysočina můžeme od začátku letošního roku
zařadit rychlost jízdy a způsob jízdy. 
Proto  policisté  Krajského  ředitelství  policie  kraje  Vysočina  věnují
a v dalším období budou věnovat zvýšenou pozornost v rámci běžného
výkonu služby i v rámci vyhlašovaných dopravně bezpečnostních akcích
kontrolám  řidičů,  zda  nejsou  pod  vlivem  alkoholu  nebo  jiných
návykových látek. Policisté se při kontrolách budou zaměřovat na místa,
kde dochází nejčastěji k dopravním nehodám.

mjr. JUDr. Dana Čírtková - vedoucí - tisková mluvčí - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pád dítěte ze stožáru
V pátek 29. července přijali policisté po deváté hodině večer na tísňové
lince 158 oznámení o zranění mladistvého chlapce, který na Třebíčsku
spadl ze sloupu vysokého napětí. Na místo okamžitě vyjela zdravotnická
záchranná služba a také policejní hlídka. Zraněný chlapec byl převezen do
brněnské nemocnice. Policisté zjistili, že je pod vlivem alkoholu, kdy měl
0,69  promile  alkoholu  v dechu.  O  události  byli  informováni  rodiče
zraněného chlapce. U sloupu, kde ke zranění došlo, s ním byli ještě jeho
kamarádi. Jeden z hochů byl rovněž pod vlivem alkoholu, u zbývajících
byla dechová zkouška negativní. Na základě prvotního šetření policisté
zjistili, že mládež přišla na pole ke sloupu vysokého napětí a chlapec na
něj zkoušel vylézt. Mladistvý hoch ale ze sloupu spadl do obilí,  jeden
z jeho přítomných kamarádů přivolal  zdravotnickou záchrannou službu
a další mu začal poskytovat první pomoc. Policisté místo události ohledali
a zadokumentovali. Přítomné mladé lidi si převzali jejich rodiče. Příčinu
a veškeré okolnosti pádu chlapce ze sloupu policisté prošetřují. Zjišťují
také,  kde  se  osoby mladší  osmnácti  let  dostaly  k alkoholu.  O události
policisté  informovali  rovněž  odbor  sociálně  právní  ochrany  dětí.
Případem se dále zabývají.
Vzhledem k této nešťastné události policisté opět připomínají, aby rodiče
věnovali svým dětem patřičnou pozornost.
Rodiče  by  měli  mít  vždy  přehled  o  aktivitách,  kterými  se  jejich  dítě
ve svém volném čase zabývá. Zvláště ti starší bývají mnohdy bez dohledu
dospělé osoby a to s sebou nese riziko, že se dostanou do nebezpečných
situací, při nichž může být ohroženo zdraví a někdy i život mladých lidí. 
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Zavčasu je  důležité,  aby rodiče upozornili  své děti  na rizika a  zásady
bezpečného chování při manipulaci s plynem, elektřinou a hořlavinami.
Pozornost  je  nutné  věnovat  také  chemikáliím,  kyselinám  a  čisticím
prostředkům, které může dítě vypít nebo se s nimi potřísnit. Děti je nutné
poučit  o  bezpečném  chování  při  návštěvě  koupališť.  Obzvláště
nebezpečné je  skákání  do rybníků s  neznámou hloubkou vody. Vážné
zranění si lze například snadno přivodit při skoku do místa, kde je rybník
mělký nebo je dno kamenité. Před skokem do vody je v teplém počasí
také důležité se předem zchladit a hlavně je nutné nepřeceňovat své síly.
Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným
a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé nebo opuštěné objekty
a rozsáhlé areály firem. Upozornit zejména starší děti je nutné na rizika
spojená  s autostopem,  měly  by  znát  správný  postup  při  nálezu
nebezpečného  předmětu  jako  je  munice,  zbraně  nebo  třeba  použitá
injekční  stříkačka.  Znát  by  měly  také  zásady  bezpečného  chování  ve
vztahu  k neznámým  lidem,  kteří  by  je  případně  oslovili  nebo  by  jim
cokoli nabízeli. 
Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví
volný čas. Zvláště mladiství mají tendence experimentovat s alkoholem,
cigaretami a nezřídka také s drogami, nejčastěji s marihuanou. Je proto
vhodné kontrolovat,  v  jakém stavu se  dítě  vrací  domů.  Zaměřit  by  se
rodiče měli na fyzický, ale i aktuální psychický stav dítěte.
Nutné  je  také  poučit  své  dítě  a  připravit  ho,  jak  má  zareagovat
a postupovat  v případě,  že  se  dostane  do  situace,  kdy  bude  někdo
potřebovat  pomoc.  Je  velmi  důležité,  aby  si  rodiče  občas  na  své  děti
udělali dostatek času, který budou věnovat opravdu jen svému potomkovi,
aby trpělivě a pozorně vyslechli všechny jeho zážitky i starosti. 

por. Bc. Jana Kroutilová - tisková mluvčí - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Zabezpeční chat a chalup před zimním obdobím
V letošním roce policisté  Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina evidují již devadesát osm

případů krádeží vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé majitelům
rekreačních chat  a  chalup při  nich  způsobili  celkovou škodu přibližně
1 200  000  korun.  S nacházejícím  chladným  počasím,  kdy  se  chataři
a chalupáři  stěhují  zpět  do  měst,  může  opět  takovéto  trestné  činnosti
přibývat. 
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Policisté  proto  upozorňují  majitele  chat  a  chalup  na  možné  nebezpečí
a připomínají základní pravidla pro klidné přečkání nadcházející zimy: 
Co nejlépe si objekt zabezpečit – nainstalovat elektronické i mechanické
zabezpečení, mříže do oken, bezpečnostní zámky, uzamykatelné okenice,
propojení objektů s mobilním telefonem.
Nenechávat cennosti a elektroniku  – dražší předměty a vybavení raději
odvézt domů. 
Nepravidelné návštěvy a   kontroly - i přes zimní období je vhodné jednou
za čas zkontrolovat chatu nebo chalupu. Odklizený sníh či shrabané listí
nevzbuzuje dojem opuštěnosti objektu a pachatele můžou odradit.
Všímat si okolí - někteří pachatelé si objekty nejprve vytipují. Je dobré si
všímat pohybu neznámých aut a osob, které nepatří mezi sousedy. 
Vloupání okamžitě nahlásit a nevstupovat dovnitř. Pachatel by ještě mohl
být uvnitř a fyzicky někoho napadnout. Také by mohlo dojít ke zničení
stop, které po sobě zloděj zanechal. Je vhodné mít od svých věcí faktury,
fotografie a výrobní čísla, která můžou usnadnit následné pátraní.
Pachatelé se do chat a chalup vloupají z několika důvodů. Nejčastějším
z nich je odcizení cenností, které si odnesou a pak je prodají nebo vymění.
Jedná  se  především  o  starožitnosti,  elektroniku,  nářadí,  alkohol
a oblečení.  V zimním období  pak  hledají  i  místo  k přespání.  Používají
elektrické spotřebiče a topení. K vybavení se chovají bezohledně a často
zničí  to,  co  nemůžou  odcizit.  Vypijí  alkohol,  zkonzumují  potraviny,
znečistí  peřiny,  postele  a  další  vnitřní  vybavení.  Pachatelé  majitelům
způsobují nejen finanční ztrátu na odcizených věcech, ale i na poškození
oken,  dveří  a  vnitřního vybavení.  Vloupávají  se  do objektů za použití
násilí a nešetrným způsobem. Mnohdy využijí i nástroje, které naleznou
v blízkém  okolí.  Proto  by  majitelé  neměli  nechávat  neuklizené  různé
nářadí,  jako  jsou  kladiva,  sekery  a  žebříky.  Policisté  v chatových
oblastech provádějí  preventivní  kontroly a  hlídkovou činnost.  Všechny
lokality  ale  zabezpečit  nedokáží.  V zimních  měsících  jsou  kontroly
častější a zaměřují se na ně i policejní psovodi.  

prap. Mgr. Lucie Nykodýmová- tisková mluvčí - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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