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Muž byl okraden, když odpočíval u rybníka   
Policisté pátrají po pachateli, který se dopustil krádeže u rybníka Roštejn v Telči. V neděli 30. 
června byl v odpoledních hodinách u rybníka muž, který ležel na dece a měl vedle sebe položenou 
peněženku. Před čtvrtou hodinou na chvilku usnul a této situace využil pachatel, který peněženku 
odcizil. Majitel tak přišel o peníze, platební kartu, osobní doklady a další věci, vznikla mu celková 
škoda přibližně dva tisíce korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání dvou 
trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku, po pachateli policisté pátrají. 
Policisté připomínají, že by občané neměli svoje peněženky ani jiné cennosti kdekoli odkládat, 
bezpečné místo je jen v blízkosti jejího majitele. Peněženku by měl mít majitel vždy při sobě a pod 
stálým dohledem. Zvýšenou obezřetnost si vyžadují místa, kde se pohybuje větší množství lidí.  
Dále policisté občanům připomínají, že je na místech, kde tráví svůj volný čas, nutné dbát zvýšené 
obezřetnosti. Rekreační objekty je třeba zabezpečit tak, aby se do nich nemohl případný pachatel 
snadno dostat. V zaparkovaném vozidle by neměly zůstávat odložené žádné cennosti. Automobil 
není vhodné místo k zanechání peněženek, mobilních telefonů, notebooků, kabelek a jakýchkoli 
jiných obdobných věcí. Při opuštění vozidla by si majitel měl tyto věci odnést s sebou. Je nutné 
myslet také na to, že při krádeži mobilního telefonu, notebooku či tabletu se může pachatel dostat 
k soukromým materiálům jejich uživatele. Velmi důležité je také nemít nikde napsaný PIN kód 
k platební kartě, zejména pak v blízkosti této karty. 
 
Krádež nafty 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči odcizil pohonné hmoty z traktorů. Ke spáchání činu 
došlo na přelomu června a července na ulici Radkovská. Pachatel vnikl do oploceného areálu a ze 
dvou traktorů odčerpal motorovou naftu. Krádeží způsobil škodu za necelých pět tisíc korun. Místo 
činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Vypátrání hledaného muže 
Policisté vypátrali na Telčsku muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. V úterý 9. 
července kontrolovali v katastru obce Horní Dubenky po druhé hodině odpoledne podezřelého 
muže. Policisté zjistili, že se jedná o čtyřicetiletého muže z Jihlavska, na kterého byl v první 
polovině letošního března vydán soudem příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. 
Policisté ho zadrželi a po provedení nezbytných úkonů hledaného muže odvezli do věznice. 
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu 
V pátek 5. července zastavili policisté v Telči před jednou hodinou v noci na ulici Svatojánská 
vozidlo Škoda Fabia. U sedmatřicetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, při které muži 
naměřili hodnotu 0,76 promile alkoholu. Stejnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška. 
Požití alkoholu před jízdou řidič 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 předali k projednání příslušnému správnímu orgánu. 


