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Muž odcizil z vozidla tašku 
Telčským policistům se velmi rychle podařilo dopadnout pachatele, který se v Telči dopustil 
krádeže. V pátek 22. března přijali před desátou hodinou dopoledne oznámení, že na ulici Tyršova 
odcizil pachatel z vozidla tašku. Sedmasedmdesátiletý řidič si tašku v automobilu odložil na 
sedačku a než si stačil sednout za volant, pachatel otevřel dveře, odloženou tašku vzal a z místa 
utekl. V tašce měl senior mimo jiné uložený mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí i 
platební kartu. Policisté zjistili popis pachatele a začali po něm ihned v lokalitě pátrat. Během 
krátké doby podezřelého muže nalezli, a to i s odcizenou taškou. Jednalo se o osmadvacetiletého 
muže. Policisté ho odvezli na oddělení policie, kde mu sdělili podezření ze spáchání dvou 
trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku. Odcizenou tašku policisté zajistili a následně si jí převzal zpět její majitel. 
Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.  
 

Muž měl přes čtyři promile alkoholu 
V neděli 7. dubna byli policisté po jedenácté hodině dopoledne přivoláni k silnici vedoucí z Telče ve 
směru na Starou Říši, kde ležel v příkopu opilý muž. Na místě již zasahovala zdravotnická 
záchranná služba. Policisté zjistili, že se jedná o třiatřicetiletého muže, kterému při dechové 
zkoušce naměřili hodnotu 4,08 promile alkoholu. Bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání, neboť 
na muže na konci března vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti 
s jím spáchanou majetkovou trestnou činností. Po vystřízlivění na protialkoholní záchytné stanici 
mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. 
Následně muže eskortovali do brněnské věznice. 
 

Řidič nadýchal přes dvě promile alkoholu 
V neděli 31. března kontrolovali policisté vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem alkoholu. Osobní 
automobil Citroen zastavila policejní hlídka v katastrálním území obce Mrákotín kolem desáté 
hodiny večer. Provedenou lustrací policisté zjistili, že muž nemá příslušné řidičské oprávnění 
k řízení vozidla. Dále u muže provedli dechovou zkoušku, jejíž naměřená hodnota činila 2,22 
promile alkoholu. Opakovaná měření činila 2,18 a 2,1 promile. Další jízdu mu policisté zakázali a 
vše zadokumentovali. Pětatřicetiletý řidič svým jednáním naplnil znaky přestupkového jednání na 
úseku dopravy a znaky skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za 
což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok a zákaz řízení motorových vozidel. 
 

Krádež jízdního kola 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči odcizil v bytovém domě jízdní kolo. Ke krádeži došlo 
v polovině března. Pachatel vnikl do bytového domu na ulici Radkovská a z uzamčené kolárny 
odcizil horské kolo Kellys Oxygen Shadou Gold černé barvy. Majiteli tak způsobil škodu přibližně 
deset tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a 
odcizeném jízdním kole policisté pátrají. 


