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Obvodní oddělení Telč 
 
Opilé chlapce policisté předali rodičům 
V úterý 1. ledna byli policisté po třetí hodině v noci přivoláni do zábavního podniku v Telči, kde se 
dle přijatého oznámení nacházeli dva mladíci, kteří se chovali nevhodně. Na místo vyjela policejní 
hlídka situaci prověřit. Po příjezdu policisté zjistili, že se jedná o dva chlapce ve věku třináct a 
šestnáct let, oba byli pod vlivem alkoholu. Policisté provedli u chlapců dechovou zkoušku, u 
mladšího naměřili hodnotu 1,14 promile alkoholu, u druhého hocha přesáhla zjištěná hodnota 
jedno a půl promile. Policisté předali opilé mladíky jejich rodičům a informovali o případu také 
odbor sociálně právní ochrany dětí. Dále zjišťují, kdo požití alkoholu osobám mladším osmnácti let 
umožnil a dopustil se tak přestupku. Případ policisté šetří. 
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu 
V neděli 13. ledna zastavili policisté před druhou hodinou v noci v Telči vozidlo Škoda Rapid, které 
jelo ve směru od ulice Slavatovská na ulici Na Sádkách. Provedli kontrolu a zjistili, že řidičem je 
třicetiletý cizinec. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu jedno promile alkoholu. 
Opakované zkoušky u řidiče ukázaly hodnoty ještě vyšší. Policisté řidiči další jízdu zakázali a na 
místě mu zadrželi řidičský průkaz. Dále se podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byla 
odebrána krev. Muže policisté zadrželi a odvezli ho na oddělení policie k provedení nezbytných 
úkonů. Cizinci bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, 
případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.  
 
Krádež jízdního kola 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči odcizil jízdní kolo. Ke krádeži došlo v době od neděle 30. 
prosince do úterního večera 1. ledna na ulici Štěpnická. Pachatel vnikl do garáže a odcizil horské 
kolo značky Leadr fox černé barvy, které bylo zamčeno ke stojanu. Krádeží způsobil pachatel 
škodu přibližně patnáct tisíc korun. Po přijetí oznámení policisté místo činu ohledali, 
zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádeže. Po pachateli a odcizeném jízdním kole policisté pátrají. 
 
Řidič byl pod vlivem drog 
O řidičský průkaz přišel v neděli 6. ledna řidič vozidla VW Passat, který usedl za volant pod vlivem 
alkoholu. Před jednou hodinou v noci jel v Telči po ulici Masarykova. Policisté automobil zastavili a 
provedli kontrolu. U řidiče naměřili při dechové zkoušce hodnotu 0,44 promile alkoholu. Opakované 
zkoušky u něho ukázaly hodnoty ještě vyšší. Řidič požití alkoholu před jízdou přiznal. Policisté mu 
na místě zadrželi řidičský průkaz a v další jízdě již nesměl pokračovat. Muž je podezřelý ze 
spáchání závažného přestupku na úseku dopravy, který policisté šetří. 
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Opilý řidič s vozidlem havaroval 
Ve čtvrtek 29. prosince došlo kolem sedmé hodiny večer v obci Kostelní Myslová k dopravní 
nehodě. Řidič vozidla Jaguar jel ve směru od Telče, při projetí zatáčky dostal smyk, najel na 
krajnici a poté havaroval mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se řidič zranil a musel být 
zdravotnickou záchrannou službou odvezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli 
u muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,44 promile alkoholu. Obdobné hodnoty 
u něho vykázaly také opakované zkoušky. Řidič nepředložil řidičský průkaz a policisté zjistili, že 
mu byl předchozího dne zadržen. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Škoda, která 
vznikla na vozidle, byla předběžně vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. Muž je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté prověřují. Dále šetří 
také dopravní nehodu a řízení vozidla i přesto, že v té době muž řidičský průkaz nevlastnil. 
 
 
 


