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Policisté dopadli muže, který distribuoval drogy dětem 
Policisté objasnili závažnou trestnou činnost muže, který distribuoval drogy dospívající mládeži. 
Marihuanu a pervitin poskytl chlapcům, kterým ještě nebylo osmnáct let. Muž byl obviněn ze 
spáchání zvlášť závažného zločinu. 
Prověřování případu pro policisty začalo, když na základě vlastního šetření získali poznatky k muži, 
který v obci na Telčsku distribuuje drogy. Zjistili, že podezřelým je třiadvacetiletý muž z Telčska. Na 
základě shromážděných důkazů policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání. Muž byl obviněn ze 
zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami a jedy spáchaného ve větším rozsahu vůči dítěti. Obviněný muž ještě v minulosti nebyl 
soudně trestán. Je obviněn z toho, že poskytoval drogy chlapcům, u kterých věděl, že ani jednomu 
z nich ještě nebylo osmnáct let. Některým z hochů nejprve poskytl drogu, aby ji vyzkoušeli, zdarma, 
dále už poté za pervitin nebo marihuanu platili. Drogy jim předával na různých místech v obcích na 
Telčsku a předání předcházela dohoda například prostřednictvím sociální sítě. Jednomu z chlapců 
prodal muž drogu přibližně ve dvou stovkách případů a hoch tak od něho převzal několik desítek 
gramů pervitinu. Dalšímu z hochů prodal obviněný muž pervitin v několika desítkách případů. Za 
drogovou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let. 
 
Muže policisté vykázali z obydlí 
V pátek 1. července přijali policisté před sedmou hodinou večer na tísňové lince 158 oznámení od 
ženy, která byla napadena přítelem, a žádala o pomoc. Do obce na Telčsku okamžitě vyjela 
policejní hlídka. Při příjezdu hlídky na místo čekala žena před objektem domu. Policisté nejprve 
zjistili, zda není zraněná. Žena neměla zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté 
vešli do dvora, kde byl muž. Muž byl značně opilý, při dechové zkoušce mu policisté naměřili 
hodnotu 3,16 promile alkoholu. Provedeným šetřením dále zjistili, že k napadání ženy dochází ze 
strany jejího přítele již delší dobu. Muž ženu slovně uráží i fyzicky napadá, jeho agresivita má navíc 
vzestupnou tendenci. Policisté padesátiletého muže zajistili a odvezli ho na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění. Dále na základě shromážděných informací rozhodli o vykázání muže ze 
společného obydlí. Napadení šetřili policisté jako přestupek proti občanskému soužití, který oznámili 
k projednání správnímu orgánu. 
 
Poškození herního automatu policisté objasnili 
Policisté dopadli muže, který v Telči poškodil herní automat a způsobil tak škodu více než deset 
tisíc korun. Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci 
jednatřicetiletému muži z Telčska. V noci ze soboty 28. května na neděli byl muž v zábavním 
podniku na ulici Svatoanenská, kde opakovanými údery rozbil ovládací dotykový panel hracího 
automatu. Poté muž z podniku odešel. Následně zaměstnanci zjistili poškození automatu a případ 
byl oznámen policii. Policisté místo činu ohledali a zadokumentovali, dále provedli v lokalitě šetření. 
Případ začali prověřovat a po pachateli pátrali. Na základě šetření se jim podezřelého muže 
podařilo dopadnout a následně mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Případ policisté 
řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
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Krádež nafty 
Policisté pátrají po pachateli, který v obci Markvartice odcizil z nákladního vozidla pohonné hmoty. 
Ke spáchání činu došlo v době od sobotního odpoledne 16. července do nedělního rána 17. 
července. Pachatel vnikl do areálu pily a ze zaparkovaného automobilu Scania odčerpal 240 litrů 
nafty. Krádeží vznikla majiteli škoda za více než osm tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, 
zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Případ prověřují pro spáchání přečinu krádeže, po 
pachateli policisté pátrají. 
 
Opilý muž měl téměř dvě promile alkoholu 
V neděli 17. července přijali policisté před devátou hodinou dopoledne na tísňové lince 158 
oznámení od ženy, která uvedla, že na nástupišti vlakového nádraží v Telči leží muž. Na místo 
vyjela policejní hlídka situaci prověřit. Po příjezdu policisté zjistili, že muž sedí na lavičce před 
čekárnou. Vzhledem k tomu, že měl viditelná zranění, přivolali také zdravotnickou záchrannou 
službu a do jejího příjezdu poskytli muži nezbytnou pomoc. Dále byl muž značně znečištěný, zjevně 
opilý a dezorientovaný. Policisté zjistili, že se jedná o jednašedesátiletého muže z Pelhřimovska. Při 
dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 1,71 promile alkoholu. Zdravotníci muže odvezli na ošetření 
do jihlavské nemocnice. Provedeným šetřením policisté zjistili, že zranění si muž způsobil sám, 
když pod vlivem alkoholu upadl.  
 
Střet vozidel si vyžádal tři zraněné 
V sobotu 23. července došlo v katastru obce Černíč k dopravní nehodě, při které se zranili tři lidé. 
Po čtvrté hodině odpoledne jela pětadvacetiletá řidička vozidla Škoda Fabia ve směru na Dačice. 
Při vyjíždění z vedlejší pozemní komunikace nedala přednost v jízdě automobilu VW, který jel po 
hlavní silnici ve směru na Telč, a došlo ke střetu. Při dopravní nehodě se zranila řidička fabie, která 
byla převezena na ošetření do jihlavské nemocnice. Zranění utrpěli také její dva spolujedoucí, oba 
byli do nemocnice transportováni letecky. Místo dopravní nehody policisté ohledali a 
zadokumentovali. Na vozidlech vznikla škoda přibližně 280 tisíc korun. Při dechových zkouškách 
policisté u obou řidičů požití alkoholu vyloučili. Dopravní nehodu dále šetří. 
 
Střet dvou vozidel 
Ve středu 27. července došlo v katastru obce Markvartice ke střetu dvou vozidel, při kterém se 
jeden z řidičů zranil. Škoda na automobilech se vyšplhala na 700 tisíc korun. 
Po páté hodině večer jel sedmatřicetiletý řidič nákladního automobilu Scania s návěsem po silnici ve 
směru od Jihlavy na Znojmo. Při příjezdu ke křižovatce nerespektoval signál s červeným světlem, 
vjel do křižovatky ve chvíli, kdy jel po komunikaci ve směru od Telče na Třebíč nákladní automobil 
Fiat Ducato, a do dodávky narazil. Při dopravní nehodě utrpěl zranění dvaadvacetiletý řidič vozidla 
Fiat Ducato, na ošetření byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do třebíčské nemocnice. 
Místo dopravní nehody policisté ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. U řidičů provedli 
dechové zkoušky, při kterých u obou požití alkoholu vyloučili. Škodu, která vznikla poškozením 
dodávky, vyčíslili policisté předběžně na 400 tisíc korun. Poškozením návěsu byla způsobena škoda 
přibližně 300 tisíc korun. Řidič Scanie se dopustil dopravního přestupku. 
 
Řidič pod vlivem drog 
V pátek 29. července kontrolovali policisté v Telči vozidlo BMW. Automobil zastavili po páté hodině 
večer na ulici U Horní brány. Při kontrole zjistili, že řidičem je dvaadvacetiletý muž. Dechová 
zkouška u něho byla negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test měl řidič 
pozitivní na marihuanu a amfetamin, pravděpodobně pervitin. Policisté mu další jízdu zakázali, dále 
se podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl odebrán biologický materiál. Řidič je podezřelý 
ze spáchání dopravního přestupku, který policisté šetří.  
 
Pachatel poškodil sochy 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči poškodil tři sochy. K vandalství došlo v době od pátku 29. 
července do pátečního rána 5. srpna. Pachatel na ulici Na Dlážkách poškodil sochy z mušlového 
vápence. U sochy sv. Vendelína ulomil zápěstí ruky, u sochy Archanděla Rafaela ulomil ruku v lokti 
a u sochy sv. Jana Křtitele ulomil ruku s křížem. Místo činu policisté ohledali a zadokumentovali. 
Dále provedli v lokalitě důkladné šetření. Škoda byla předběžně vyčíslena na osmačtyřicet tisíc 
korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro spáchání trestného činu poškození cizí věci. Po 
pachateli pátrají. 


