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Policisté objasnili vloni více pfiípadÛ
Pokraãování ze strany 3

Zv˘‰ilo se také procento trestn˘ch
ãinÛ, u kter˘ch se podafiilo policistÛm
odhalit pachatele. Z celkového mnoÏ-
ství trestn˘ch ãinÛ se podafiilo vloni
objasnit 1467 skutkÛ, coÏ je témûfi
polovina z ohlá‰en˘ch.  Dafiilo se od-
halit jak pachatele majetkové trestné
ãinnosti, tak i trestnou ãinnost souvi-
sející s drogami nebo loupeÏná pfie-
padení benzínov˘ch ãerpacích stanic
a bankovních ústavÛ.

Kriminalisté napfiíklad dopadli
dvaapadesátiletého pachatele, kter˘
se jen od bfiezna do poloviny ãerven-
ce leto‰ního roku vloupal do více jak
70 osobních aut a zpÛsobil tak ‰kodu
za témûfi 370 tisíc korun.  

Podafiilo se také uzavfiít nejvût‰í
pfiípad nedovolené v˘roby omam-
n˘ch a psychotropních látek za po-
sledních deset let na Blanensku. Na
organizaci nedovolené v˘roby, dr-
Ïení a prodeje omamn˘ch látek a je-
dÛ se podílelo devût lidí. V˘robu
drog mûli velmi dobfie promy‰lenou
a organizovanou. Pravidelnû jezdili
nakupovat léky do polsk˘ch léká-
ren, nejãastûji do mûsta Klodsko.
Z lékÛ pak na rÛzn˘ch místech na
Blanensku, ale také ve dvou obcích
na Vysoãinû, vyrábûli vysoce kva-
litní pervitin. Bylo v nûm asi 75
procent metamfetaminu.

Hned dvû desítky pfiípadÛ trestné
ãinnosti, které souvisely s drogami,

zamûstnaly v loÀském roce vy‰kovské
kriminalisty. Ve vazbû skonãil napfií-
klad dvaatfiicetilet˘ muÏ z Vy‰kovska,
kter˘ dováÏel léky z Polska a násled-
nû z nich nechával vyrábût pervitin,
kter˘ témûfi dva roky prodával dal-
‰ím narkomanÛm. Pfii zadrÏení u nûj
policisté na‰li témûfi tisíc tablet lékÛ,
z nichÏ se pervitin vyrábí.

Dal‰ím v˘znamn˘m krokem krimi-

nalistÛ v boji proti trestné ãinnosti
bylo odhalení dvou pachatelÛ, ktefií
za sebou mûli mnoÏství pfiípadÛ lou-
peÏn˘ch pfiepadení benzinov˘ch ãer-
padel, bankovních ústavÛ a jin˘ch
objektÛ, kdy tito ve vût‰inû pfiípadÛ
maskovaní za pouÏití zbraní pfiepadá-
vali obsluhující personál tûchto pro-
vozoven a pod pohrÛÏkou pouÏití
zbranû poÏadovali vydání finanãní

hotovosti. Jedním z posledních pfiípa-
dÛ této dvojice pachatelÛ bylo lou-
peÏné pfiepadení poboãky banky
v Letovicích.

Rozsáhlé ‰etfiení si vyÏádal na
Vy‰kovsku pfiípad údajného, nûkolik
let trvajícího t˘rání Ïeny z Milonic.
Podezfiel˘mi byli rodiãe tfiiatfiicetileté
Ïeny z Milonic na Vy‰kovsku tím, Ïe
Ïenu mûli skr˘vat nûkolik let pfied 
úfiady a mûli jí vyhroÏovat, Ïe pokud
o tom nûkomu fiekne, zavfiou ji do
blázince nebo do vûzení. Na základû
rozsáhlého nûkolikamûsíãního ‰etfie-
ní, shromáÏdûním svûdeck˘ch v˘po-
vûdí a na podkladû mnoÏství znalec-
k˘ch posudkÛ nebylo toto podezfiení
prokázáno a nebylo zji‰tûno spáchání
ani jiného trestného ãinu, napfiíklad
zbavení osobní svobody, a to ani ve
vztahu k jin˘m ãlenÛm a pfiíslu‰ní-
kÛm rodiny.

Od zaãátku prosince pak poli-
cisté vy‰etfiují neobvykl˘ pfiípad
poÏáru komína rodinného domku
v Rychtáfiovû na Vy‰kovsku.  Pfii
poÏáru se totiÏ na pÛdû domu na‰lo
velké mnoÏství munice.  Tu mûl do-
ma víc jak deset let skladovat pûta-
‰edesátilet˘ muÏ, kter˘ je nyní po-
dezfiel˘ ze spáchání  trestného ãinu
nedovoleného ozbrojování. Pfiípad
v‰ak dosud není kvÛli ãekání na od-
borné expertízy uzavfien. 
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