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Obvodní oddělení Telč 
 
Objasnění krádeže vozidla 
Policisté objasnili případ vloupání do domu a krádeže vozidla. K činu došlo na konci ledna v obci 
na Telčsku. Pachatel vypáčil vstupní dveře rodinného domu a vnikl dovnitř. Místnosti prohledal a 
odnesl si kalač a klíče od vozidla. Před domem pak ještě odcizil zaparkovaný automobil Peugeot, 
se kterým z obce odjel. Po přijetí oznámení o krádeži začali policisté případ prověřovat. 
Poškozením dveří domu vznikla škoda přibližně dva tisíce korun. Odcizené vozidlo se policistům 
podařilo vypátrat v Brně a mohl si ho tak převzít zpět jeho majitel. Zajistili také odcizený kalač. 
Policisté na základě šetření pachatele vypátrali. Jednalo se o dva muže ve věku šestatřicet a 
dvaačtyřicet let, jeden z Brněnska a druhý z Jindřichohradecka. Oba se dopustili trestných činů 
krádeže a porušování domovní svobody. Muži jsou recidivisté, oba jsou v současné době 
v souvislosti s jinou trestnou činností ve věznici.   
 
Policisté dopadli distributora pervitinu 
Policisté dopadli distributora drog, který na Telčsku prodával pervitin. Jedná se o 
dvaadvacetiletého muže z Jihlavska. V minulosti byl již za drogovou trestnou činnost soudně 
trestán, před necelými dvěma lety odešel od soudu s podmíněným trestem odnětí svobody se 
zkušební dobou až do roku 2021. Zřejmě to ale muži jako ponaučení nestačilo a opět začal páchat 
trestnou činnost na úseku drog. Že distribuuje pervitin, zjistili policisté precizním operativním 
šetřením. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání 
dvaadvacetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Drogy prodával 
obviněný muž přibližně od začátku letošního roku na různých místech v Telči a dále také v obci na 
Třešťsku. Pervitin si od něho kupovali zejména mladí lidé ve věku kolem dvaceti let. Drogy jim 
prodal v desítkách případů. Celková částka, kterou mu někteří zaplatili, přesáhla čtyřicet tisíc 
korun. Trestnou činnost muže ale kriminalisté odhalili a prodej drog ukončili. Za zvlášť závažný 
zločin hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Případ kriminalisté dále vyšetřují. 
 
 
 


