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Obvodní oddělení Telč 
 
Muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů 
Policisté vyšetřují případ, při kterém zastavení agresivního řidiče, který se dopustil dopravního 
přestupku, vygradovalo v napadení jednoho z policistů a poškození policejního vozidla. Policisté 
zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže z Brněnska, obviněn byl ze spáchání dvou 
trestných činů.  
K případu došlo v druhé polovině října v Telči. Policisté si před polednem všimli nákladního vozidla 
Mercedes Benz, které projelo silnicí, kde je vjezd takovým automobilům zakázán. Vozidlo zastavili 
a vyzvali řidiče k předložení dokladů. Muž se ale začal chovat značně agresivně, doklady 
policistovi hodil a projevoval své rozhořčení nad tím, že byl zastaven. Policisté dále při kontrole 
vozidla zjistili, že má jednu pneumatiku zcela sjetou. Když se s řidičem snažili situaci řešit, byl muž 
stále více agresivní, odmítal spolupracovat a jeho jednání vygradovalo až ve fyzický útok. Když 
policista, který seděl v policejním vozidle, chtěl otevřít dveře a vystoupit, muž do nich opakovaně 
prudce strčil rukama a nohou. Policisté agresivního muže zadrželi a skončil v policejní cele. 
Napadený policista utrpěl poranění na ruce, které si vyžádalo lékařské ošetření. Na policejním 
vozidle došlo k poškození dveří. Prověřování případu převzali jihlavští kriminalisté. Podezřelý muž 
byl ze zadržení propuštěn po provedení nezbytných úkonů. Případ kriminalisté dále prověřovali, 
provedli výslechy osob, vyžádali si lékařské zprávy a stanovení způsobené škody, provedli šetření 
a shromáždili důkazy. Na jejich základě poté zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže, který 
byl obviněn ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě a přečinu výtržnictví. Případ policisté 
dále vyšetřují. Za spáchané trestné činy lze uložit trest odnětí svobody až na čtyři roky.  
Dopravní přestupky, kterých se řidič dopustil, policisté po prošetření oznámili k projednání 
příslušnému správnímu odboru. 
 
Poškození vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči poškodil zaparkované vozidlo a majiteli tak způsobil 
škodu kolem deseti tisíc korun. Ke spáchání činu došlo v sobotu 11. ledna v době mezi jednou a 
druhou hodinou odpoledne na ulici Masarykova. Pachatel poškodil vrypem do laku automobil VW 
Passat. Policisté provedli šetření, zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškození cizí věci. Případ prověřují a po pachateli pátrají. 
 
Opilý muž s autem havaroval 
Policisté řešili dopravní nehodu řidiče, který měl přes dvě promile alkoholu. V neděli 15. prosince 
jel po čtvrté hodině ráno s vozidlem Škoda Octavia ve směru od obce Mysletice a před Dobrou 
Vodou s automobilem havaroval. Ke zranění nedošlo. Policisté naměřili u řidiče při dechové 
zkoušce hodnotu 2,61 promile alkoholu. Muž přišel o řidičský průkaz, který mu policisté zadrželi. 
Následně řidiči sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ 
policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.  
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Pachatel rozbil okna objektu 
Policisté prověřují případ poškození objektu u Telče. V noci z úterý 17. prosince na středu pachatel 
v místech zvaných Panské nivy rozbil okna u budovy ubytovacího zařízení. Majiteli vznikla škoda 
přibližně za patnáct tisíc korun. Policisté provedli v lokalitě šetření, místo činu ohledali a 
zadokumentovali. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
poškození cizí věci. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají. 
 
Policisté vypátrali pohřešovaného muže 
Ve čtvrtek 26. prosince vypátrali policisté v Telči muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Před šestou hodinou večer nalezli třiapadesátiletého muže z Nymburska na autobusovém 
nádraží, byl značně opilý. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili přes tři promile alkoholu. 
Vzhledem k velmi chladném počasí muže zajistili a odvezli ho na protialkoholní stanici 
k vystřízlivění.  
 
Řidič byl pod vlivem drog 
Policisté odhalili v Telči řidiče, který usedl za volant pod vlivem drog. V neděli 29. prosince jel 
kolem páté hodiny večer s vozidlem po ulici Hradecká. Automobil policisté zastavili a provedli 
kontrolu. Dechová zkouška byla u muže negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale 
ne. Test byl u něho pozitivní na marihuanu. Požití drog před jízdou řidič přiznal. Policisté mu 
zakázali pokračovat v další jízdě. Lékařskému vyšetření se muž odmítl bezdůvodně podrobit a 
dopustil se tak dalšího přestupku. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz, řidič je podezřelý ze 
spáchání přestupků na úseku dopravy, které policisté předali k projednání.  
 
Muž řídil auto přes uložený zákaz 
Policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu šestašedesátiletému muži z Jihlavska, který 
řídil auto i přes uložený zákaz. Ve čtvrtek 2. ledna jel řidič s vozidlem Fiat v Telči po ulici Na 
Posvátné, kde ho po deváté hodině dopoledne zastavila policejní hlídka. Při kontrole policisté 
zjistili, že řidičem je muž, který řídit vozidla nesmí, neboť byl vloni na podzim odsouzen mimo jiné k 
trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to na dobu dvou let. 
Řidič je tak podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté 
řeší ve zkráceném přípravném řízení.  
 
Tragická dopravní nehoda  
V sobotu 4. ledna krátce po osmnácté hodině došlo v obci Nová Říše k dopravní nehodě. 
Dvaadvacetiletý řidič s vozidlem Volkswagen projížděl po silnici ve směru od Telče do centra obce. 
Dostal smyk, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do betonového tarasu u domu a poté se vozidlo 
převrátilo. Řidič utrpěl velmi těžká zranění, kterým podlehl. Šetřením bylo zjištěno, že nebyl za 
jízdy připoután bezpečnostním pásem. Příčinu a okolnosti dopravní nehody policisté šetří. 
 
Řidič byl pod vlivem drog 
Policisté v Telči odhalili řidiče, který usedl za volant pod vlivem drog. V pátek 10. ledna jel 
dvaatřicetiletý muž před desátou hodinou večer s vozidlem Ford Galaxy po ulici Třebíčská ve 
směru od ulice Myslibořská. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Dechová zkouška byla 
u řidiče negativní. Test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl u něho pozitivní na marihuanu. 
Lékařskému vyšetření se řidič odmítl bezdůvodně podrobit. Policisté muži zakázali pokračovat 
v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupků na 
úseku dopravy, které policisté předali k projednání.   
 
Sprejování 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči posprejoval omítku rodinného domu. Ke spáchání činu 
došlo v noci ze středy 25. prosince na čtvrtek na ulici Masarykova. Pachatel nasprejoval na fasádu 
domu růžový nápis a způsobil tak škodu přes pět tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, 
zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají. 
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Výtržnictví 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dvěma mužům ve věku 
šestatřicet a jednačtyřicet let. V druhé polovině listopadu došlo mezi nimi ke konfliktu. Muži se 
potkali v Telči na ulici Masarykova, oba byli pod vlivem alkoholu. Před pátou hodinou ráno řešili 
slovně spor, který mají už několik let. Konflikt přešel ve vzájemné fyzické napadení. Staršího z nich 
odvezla zdravotnická záchranná služba na ošetření do nemocnice. Policisté provedli u obou mužů 
dechové zkoušky. Mladší z nich měl téměř dvě promile alkoholu, u staršího byla hodnota o trochu 
nižší. Policisté provedli šetření a shromáždili důkazy. Na jejich základě poté sdělili oběma mužům 
podezření ze spáchání trestného činu. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. 
 


