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NARODILI SE: Podívejte se na miminka v okrese

Policisté na Vysočině pátrají po 174 lidech.
Podívejte se, koho hledají
DNES 11:07

Na Vysočině policisté hledají 174 osob. Devatenáct osob je evidovaných
jako pohřešované, po dalších šestnácti pátrají v souvislosti s dodáním do
výkonu trestu odnětí svobody. Strážci zákona hledají i osmadvacet dětí,
které mají nařízenou ústavní výchovu. Zbývající osoby jsou hledány na
základě soudně vydaných příkazů k zatčení nebo souhlasů se zadržením
osoby podezřelé, vydaných státním zástupcem.

Kriminalisté se snaží zjistit totožnost neznámého muže, kterého našli na podzim 2019 v mělkém
hrobě u obce Habry na Havlíčkobrodsku. Foto: archiv Krajského ředitelství Policie ČR | Foto:
Krajského ředitelství Policie ČR

Přesto v uplynulém roce policisté vyhlásili o 137 pátrání méně než v roce 2019.

„Celkem evidujeme 754 pátrání. Z tohoto počtu se 330 pátrání týkalo dětí

s nařízenou ústavní výchovou, v 81 případech se jednalo o pohřešovanou osobu

a na 118 osob byl vydán soudem příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do

výkonu trestu odnětí svobody. Loni se podařilo policistům vypátrat 615 osob,“

vyčíslila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Některé lidi hledají policisté dlouhodobě. „Mezi ty, které jsou v systému

nejdéle patří Pavel Vorlický, po kterém bylo pátrání vyhlášeno v dubnu roku

2005. Od ledna 2007 se prozatím neúspěšně pátrá po pohřešované Marii

Pajerové z Lipničky nad Sázavou. Od června 2009 zatím marně pátráme po

Petru Neumannovi z Vladislavi na Třebíčsku, který byl naposledy viděn v místě

bydliště dne 22. června 2009,“ uvedla Čírtková.

Kriminalisté se snaží zjistit totožnost neznámého muže. „Jeho tělo nalezl

v mělkém hrobě muž 15. října 2019 nedaleko obce Habry na Havlíčkobrodsku.

Jde o osobu ve stáří čtyřiatřicet až čtyřicet let. Nalezený byl vysoký 181-

185 centimetrů, měl dlouhé černohnědé vlasy a kratší vousy v oblasti brady.

Muž měl velmi dobře udržovaný a nákladně ošetřovaný chrup. Z výsledků

provedené soudní pitvy jsme zjistili, že muž zemřel násilnou smrtí, na které se

podílela další osoba,“ popsala mluvčí.

Pokud policisté najdou pohřešovanou osobu se nemusí oznamovatelé události

dozvědět. „ U osob starších osmnácti let je informujeme, že je po nich pátráno,

jako po pohřešovaných a sdělujeme kdo učinil na policii oznámení. Dále se

tážeme, zda dotyčný souhlasí s tím, abychom oznamovateli sdělili místo

současného pobytu, pokud s tím nesouhlasí, nemůžeme informaci

oznamovateli sdělit. V takovém případě se dozví pouze to, že pohřešovaného

jsme našli a je v pořádku,“ vysvětlila vrchní komisařka obecné kriminality Jana

Láterová.

Většina lidí, které policie hledá, je k dohledání na webových stránkách policie.

„ Podle jednoduchého vyhledávače lze najít konkrétní osobu. Poznatky

k osobám v pátrání lze také zcela anonymně zasílat přímo na kriminální službu

a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na adresu:

krpj.patrani@pcr.cz,“ připomněla Čírtková.

Autor: Ivana Říhová

Místo události:

49°45'52.8"N 15°49'44.4"E
QR7H+VH Vysočina  Trasa

Zobrazit větší mapu

5 fotografií
v galerii ›

Muž z Jihlavska se vloupal do domu. Nadával tam
ženě a sebral jí telefon

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Kraj poctivců. Na Vysočině okrádá pojišťovny
nejméně lidí z celé republiky

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

více >>Deník Kondice Šíp Kafe iReceptář Cars Dům a zahrada TipCars Annonce Realcity Dotyk National Geographic

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

ČTENÁŘ REPORTÉR

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje
Rok vážek a nabízí finanční pomoc

Zima na Vysočině. Častým
návštěvníkem zahrad je kos

Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE

Muž z Jihlavska se
vloupal do domu.
Nadával tam ženě a
sebral jí telefon

ZLOČINY A SOUDY

Kraj poctivců. Na
Vysočině okrádá
pojišťovny nejméně lidí
z celé republiky

ZLOČINY A SOUDY

Jihlavský Jekyll a Hyde:
plavčík odhalil
pedofila, pak se porval
na diskotéce

ZLOČINY A SOUDY

Předplatné za 1 Kč Přihlášení / registrace

https://jihlavsky.denik.cz/
https://jihlavsky.denik.cz/z_regionu/
https://jihlavsky.denik.cz/podnikani/
https://jihlavsky.denik.cz/sport_region/
https://jihlavsky.denik.cz/nazory_region/
https://jihlavsky.denik.cz/magazin/
https://jihlavsky.denik.cz/tipy/
https://jihlavsky.denik.cz/miminka/
https://jihlavsky.denik.cz/zamestnavatele
https://jihlavsky.denik.cz/na-cestach
https://jihlavsky.denik.cz/skoly-a-vzdelavani
https://jihlavsky.denik.cz/predplatne/co-ziskate/
https://jihlavsky.denik.cz/miminka/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policiste-na-vysocine-patraji-po-174-osobach-podivejte-se-koho-hledji-20210122.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policiste-na-vysocine-patraji-po-174-osobach-podivejte-se-koho-hledji-20210122.html&text=Policist%C3%A9%20na%20Vyso%C4%8Din%C4%9B%20p%C3%A1traj%C3%AD%20po%20174%20lidech.%20Pod%C3%ADvejte%20se%2C%20koho%20hledaj%C3%AD&via=denikvysocina
mailto:?body=P%C5%99e%C4%8Dt%C4%9Bte%20si:%0Ahttp%3A%2F%2Fjihlavsky.denik.cz%2Fzlociny-a-soudy%2Fpoliciste-na-vysocine-patraji-po-174-osobach-podivejte-se-koho-hledji-20210122.html&subject=Policist%C3%A9%20na%20Vyso%C4%8Din%C4%9B%20p%C3%A1traj%C3%AD%20po%20174%20lidech.%20Pod%C3%ADvejte%20se%2C%20koho%20hledaj%C3%AD
https://jihlavsky.denik.cz/autor/ivana-rihova-3301.html
https://maps.google.com/maps?ll=49.764671,15.828987&z=11&t=m&hl=cs&gl=US&mapclient=embed&daddr=49%C2%B045%2752.8%22N%2015%C2%B049%2744.4%22E%2049.764671%2C%2015.828987@49.764671,15.828987
https://maps.google.com/maps?ll=49.764671,15.828987&z=11&t=m&hl=cs&gl=US&mapclient=embed&q=49%C2%B045%2752.8%22N%2015%C2%B049%2744.4%22E%2049.764671%2C%2015.828987@49.764671,15.828987
https://jihlavsky.denik.cz/galerie/kdo-byl-neznamy-muz-ktereho-nasli-na-podzim-2019-v-melkem-hrobe-u-habru.html?photo=1&back=1584520503-5954-36
https://jihlavsky.denik.cz/galerie/kdo-byl-neznamy-muz-ktereho-nasli-na-podzim-2019-v-melkem-hrobe-u-habru.html?back=1584520503-5954-36&photo=2
https://jihlavsky.denik.cz/galerie/kdo-byl-neznamy-muz-ktereho-nasli-na-podzim-2019-v-melkem-hrobe-u-habru.html?back=1584520503-5954-36&photo=3
https://jihlavsky.denik.cz/galerie/kdo-byl-neznamy-muz-ktereho-nasli-na-podzim-2019-v-melkem-hrobe-u-habru.html?back=1584520503-5954-36&photo=4
https://jihlavsky.denik.cz/galerie/kdo-byl-neznamy-muz-ktereho-nasli-na-podzim-2019-v-melkem-hrobe-u-habru.html?back=1584520503-5954-36&photo=1
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-z-jihlavska-se-vloupal-do-domu-nadaval-tam-zene-a-sebral-ji-telefon-20210121.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kraj-poctivcu-na-vysocine-okrada-pojistovny-nejmene-lidi-z-cele-republiky-202101.html
https://www.denik.cz/
https://www.kondice.cz/
https://sip.denik.cz/
https://www.kafe.cz/
https://www.ireceptar.cz/
https://www.cars.cz/
https://www.dumazahrada.cz/
https://www.tipcars.com/
https://www.annonce.cz/
https://www.realcity.cz/
https://www.dotyk.cz/
https://www.national-geographic.cz/
https://jihlavsky.denik.cz/zhubnete-s-denikem
https://jihlavsky.denik.cz/ctenar-reporter/
https://jihlavsky.denik.cz/ctenar-reporter/cesky-svaz-ochrancu-prirody-vyhlasuje-rok-vazek-a-nabizi-financni-pomoc-20210122.html
https://jihlavsky.denik.cz/ctenar-reporter/zima-na-vysocine-castym-navstevnikem-zahrad-je-kos-20210121.html
https://jihlavsky.denik.cz/ctenar-reporter-formular/
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-z-jihlavska-se-vloupal-do-domu-nadaval-tam-zene-a-sebral-ji-telefon-20210121.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-z-jihlavska-se-vloupal-do-domu-nadaval-tam-zene-a-sebral-ji-telefon-20210121.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kraj-poctivcu-na-vysocine-okrada-pojistovny-nejmene-lidi-z-cele-republiky-202101.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kraj-poctivcu-na-vysocine-okrada-pojistovny-nejmene-lidi-z-cele-republiky-202101.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/jihlavsky-jekyll-a-hyde-plavcik-odhalil-pedofila-pak-se-porval-na-diskotece-2021.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/jihlavsky-jekyll-a-hyde-plavcik-odhalil-pedofila-pak-se-porval-na-diskotece-2021.html
https://jihlavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/
https://predplatne.denik.cz/zakorunu
https://www.denik.cz/sign/in?back_uri=https%3A%2F%2Fjihlavsky.denik.cz%2Fzlociny-a-soudy%2Fpoliciste-na-vysocine-patraji-po-174-osobach-podivejte-se-koho-hledji-20210122.html

