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Krádež policisté objasnili 
Policisté objasnili krádež, ke které došlo vloni v červenci v Telči. Policejní komisař zahájil trestní 
stíhání třiadvacetiletého muže z Jihlavy, který byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže a přečinu 
porušování domovní svobody. V polovině července vnikl v odpoledních hodinách na oplocenou 
zahradu domu na ulici Nerudova. Ze zděného dřevníku odcizil vzduchovku a z odemčené verandy 
domu plnou přepravku piv. S odcizenými věcmi v hodnotě přes čtyři tisíce korun muž z místa 
odešel. Když majitel krádež zjistili, oznámil případ policii. Policisté místo činu ohledali, 
zadokumentovali, zajistili stopy a v lokalitě provedli šetření. Na základě prověřování se jim podařilo 
podezřelého muže vypátrat a dopadnout. Policisté zajistili i část odcizených věcí, a to vzduchovku 
a pivní přepravku, které vrátili zpět jejich majiteli. Případ předali s návrhem na podání obžaloby 
státnímu zastupitelství. 
 
Muž měl přes čtyři a půl promile alkoholu 
Policisté zajistili muže, který měl přes čtyři a půl promile alkoholu. V úterý 8. března byli po osmé 
hodině večer přivoláni do menší obce nedaleko Telče, kde se nacházel v domě značně podnapilý 
muž. Do obce vyjela ihned policejní hlídka. Na místo byla přivolána také zdravotnická záchranná 
služba. V rodinném domě byl jednačtyřicetiletý muž, který zde byl na návštěvě, nebyl schopen 
komunikace, ani samostatné chůze. Opilého muže vyšetřil lékař. Policisté mu při dechové zkoušce 
naměřili hodnotu 4,54 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že opilý muž ohrožoval svůj život a 
zdraví, policisté ho zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
 
Krádež pohonných hmot policisté objasnili 
Policistům se podařilo objasnit krádeže pohonných hmot, ke kterým došlo na konci ledna. V noci 
ze soboty 30. ledna na neděli odcizil pachatel pohonné hmoty z vozidel zaparkovaných v Třešti, 
Telči a Hodicích. Od majitelů vozidel přijímali policisté postupně oznámení o krádeži a případy 
začali prověřovat. Místa činu ohledali a zadokumentovali, dále zajistili stopy a provedli v lokalitách 
šetření. Policisté na začátku pracovali jak s verzí, že každé z krádeží se dopustil jiný pachatel, tak 
s tím, že odcizení pohonných hmot může mít na svědomí stejný člověk. 
Policisté prováděli šetření, shromažďovali a vyhodnocovali všechny důležité poznatky a informace. 
Vyhodnotili také zajištěné stopy. Postupně se jim podařilo zjistit, že se krádeží dopustili dva 
sedmadvacetiletí muži z Jihlavska. Jeden z nich odcizil pohonné hmoty ve všech třech případech, 
druhý s ním byl při jedné z krádeží. Oba muže důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu 
kriminalisté zadrželi a umístili je do policejních cel.  
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů. Jeden z 
nich byl obviněn z přečinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství a přečinu poškození cizí věci. 
Druhý muž je obviněn z přečinu krádeže spáchané ve formě spolupachatelství. Po provedení 
nezbytných procesních úkonů byli obvinění muži ze zadržení propuštěni. 
Sedmadvacetiletý muž je obviněn z toho, že se v noci ze soboty 30. ledna na neděli vloupal na 
třech různých místech do zaparkovaných vozidel. V Třešti na ulici Jiráskova vypáčil krytku palivové 
nádrže automobilu VW Golf, ze kterého odčerpal naftu. Dalším cílem se během noci stalo pro 
muže nákladní vozidlo zaparkované v Telči na ulici Beringerova. Do nádrže automobilu Hyundai 
vyvrtal otvor, kterým pohonné hmoty vypustil, a odcizil. Třetí vozidlo si muž vyhlédl, tentokrát již se 
svým stejně starým komplicem, v obci Hodice. Automobil Ford Mondeo stál zaparkovaný u 
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zemědělského družstva. Více než padesát litrů nafty muži odcizili poté, co do nádrže vyvrtali 
několik otvorů. 
Majitelům vozidel vznikla škoda necelých deset tisíc korun. 
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Obviněným mužům hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 
 
Na svoji dceru muž neplatí výživné 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý dvaačtyřicetiletý muž z Pardubicka, který si neplní 
vyživovací povinnost na svoji dceru. Na patnáctiletou dívku, která žije na Telčsku, muž neplatí 
výživné od loňského září. Měsíčně by měl hradit 2 500 korun a celkově tak dluží necelých třináct 
tisíc korun. Policisté sdělili muži podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. 
Oba případy řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Poškození lesní závory 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil závoru v lesním komplexu Javořice a způsobil tak 
škodu přibližně jedenáct tisíc korun. Jedná se o kovovou závoru na cestě v katastru obce Horní 
Dubenky, lesní cesta zvaná Zlodějská. Pachatel v době od pátečního dopoledne 19. února do 
pondělí 22. února vyhnul závoru do oblouku ve směru od hlavní silnice. Sloupek, který byl k rameni 
závory uzamčen visacím zámkem, byl vytržen ze země a pravý sloupek ohnut. Případ policisté 
prověřují pro spáchání přečinu poškození cizí věci, po pachateli pátrají. 
 


