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Krádež nafty 
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil na Telčsku z traktoru pohonné hmoty. Ke krádeži došlo 
v době od konce loňského roku do pondělí 15. dubna v obci Slaviboř. Pachatel vnikl do přístřešku 
a z nádrže zaparkovaného traktoru Zetor odčerpal přibližně šedesát litrů motorové nafty. Místo 
činu policisté ohledali a zadokumentovali. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti 
majetku, po pachateli policisté pátrají. 
 
Havárie motocyklu 

V pátek 19. dubna došlo mezi obcemi Olšany a Stará Říše k havárii motocyklisty. Po jedné hodině 

odpoledne jel třiapadesátiletý řidič motocyklu Aprilia ve směru od Olšan. Po projetí zatáčky na 

přímém úseku vyjel mimo komunikaci do příkopu, kde havaroval. Při dopravní nehodě se řidič 

zranil a zdravotnickou záchrannou službou byl letecky transportován do brněnské nemocnice. 

Policisté místo havárie ohledali a zadokumentovali. Provedenou dechovou zkouškou u 

motocyklisty požití alkoholu vyloučili. Na poškozeném motocyklu vznikla škoda přibližně třicet tisíc 

korun.  
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu, navíc nevlastní řidičské oprávnění 
V neděli 21. dubna zastavili policisté po jedenácté hodině dopoledne na silnici u obce Krahulčí 
vozidlo Škoda Felicia, které jelo ve směru na Mrákotín. Řidič při kontrole nepředložil řidičský 
průkaz. Policisté zjistili, že se jedná o osmatřicetiletého muže, který řidičské oprávnění nikdy ani 
nevlastnil. Provedli u něho dechovou zkoušku a řidiči naměřili hodnotu 0,54 promile alkoholu. 
Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška. Policisté mu zakázali pokračovat 
v další jízdě. Muž je podezřelý ze spáchání závažných přestupků na úseku dopravy, které policisté 
šetří.  
 
Na svého syna muž neplatí výživné 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže z Litoměřicka, který byl obviněn 
ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. V období od roku 2014 si řádně neplní vyživovací 
povinnost ke svému synovi. Na devítiletého chlapce, který žije na Telčsku, má muž měsíčně platit 
dva tisíce korun. V daném období však platil nepravidelně a v menších finančních částkách. 
Celkově dluží na výživném přes padesát tisíc korun. Případ policisté dále vyšetřují. 
 
Muž řídil auto, i když má uložený zákaz 

V pondělí 6. května prováděli policisté dohled nad bezpečností silničního provozu v Telči na ulici 

Dačická. Kolem půl jedenácté dopoledne zastavili vozidlo VW Crafter, které jelo ve směru na 

Dačice. Řidič jel v obci rychlostí přes sedmdesát kilometrů za hodinu, překročil tak nejvyšší 

dovolenou rychlost. Při kontrole muž nepředložil řidičský průkaz. Policisté zjistili, že se jedná o 

jednadvacetiletého muže z Vyškovska, který má od letošního února uložený zákaz řízení všech 

motorových vozidel, a to až do jara roku 2020. Dechová zkouška u něho byla negativní. V další 

jízdě již řidič nesměl pokračovat. V souvislosti s rychlou jízdou je muž podezřelý ze spáchání 
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přestupku na úseku dopravy, který policisté šetří. Dalšího protiprávního jednání se dopustil, když 

řídil vozidlo, i když to má zakázáno, také tímto se policisté zabývají. 
 
Nález uhynulých dravců 
V sobotu 11. května přijali policisté oznámení, že v katastru obce Kostelní Myslová byla nalezena 
dvě uhynulá mláďata orla mořského u pokáceného stromu, na kterém bylo hnízdo. Policisté místo 
ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Případ prověřují pro podezření ze spáchání 
trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 
rostlinami. Za takový trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky. 
 
 


