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Obvodní oddělení Telč 
 
Dopadení distributora pervitinu 
Policisté dopadli distributora, který na Jihlavsku a Jindřichohradecku prodával pervitin. Policejní 
komisař zahájil trestní stíhání dvaatřicetiletého muže, byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Drogy muž distribuoval 
v první polovině letošního roku na různých místech v Telči a obcích v okolí, dále pak v Dačicích. 
Pervitin dalším lidem prodával, poskytoval jej zdarma nebo jako protislužbu, například za zapůjčení 
vozidla. Odběratelům, jednalo se o muže i ženy, rozdistribuoval desítky gramů drogy. Kriminalisté 
shromáždili důkazy a zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže z Jindřichohradecka, případ 
dále vyšetřují. Za drogovou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na pět 
let. 
 
Požár domu založil cizinec, který měl u sebe velké množství drog  
Policisté velmi rychle dopadli muže, který na Telčsku zapálil a tím zcela zničil dům seniorů. 

Podezřelý cizinec byl pod vlivem drog a měl u sebe desítky tablet extáze. Muž skončil v policejní 

cele a kriminalisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání dvou 

trestných činů. 

K případu došlo v neděli 11. srpna v obci Vápovice. Po jedné hodině v noci přijali policisté 

oznámení o požáru domu s tím, že jsou uvnitř zřejmě dva lidé. Na místo ihned vyjeli hasiči, 

zdravotníci a policisté obvodního oddělení Telč. Z domu hasiči vyvedli muže a ženu, zdravotníci 

oba odvezli do jihlavské nemocnice. Vzhledem k podezření, že požár vznikl v důsledku jednání cizí 

osoby, začali policisté ihned v lokalitě pátrat po pachateli. V krátké době podezřelého muže nalezli, 

nacházel se v terénu u obce a pokusil se ještě o útěk, což se mu nepodařilo. Policisté muže 

zadrželi a odvezli ho na oddělení policie v Jihlavě, kde byl po lékařském vyšetření umístěn do cely. 

Jednalo se o jednatřicetiletého muže z Holandska. 

Zadržený muž měl u sebe více než sedm desítek tablet extáze, drogy policisté zajistili a následně 

budou odborně zlikvidovány. Dům byl po požáru téměř kompletně zničený a neobyvatelný. 

Kriminalisté na základě shromážděných důkazů sdělili jednatřicetiletému muži podezření ze 

spáchání dvou trestných činů. Cizinec je podezřelý ze spáchání přečinu porušování domovní 

svobody a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu spáchaného ve větším 

rozsahu. 

Podezřelý jednatřicetiletý cizinec přišel v neděli 11. srpna po půlnoci náhodně do obce Vápovice. 

Vlezl na oplocenou zahradu jednoho z rodinných domů a vnikl do garáže, kde se chtěl ukrýt. 

Cizinec si zde zapálil cigaretu, kterou ale poté nedostatečně uhašenou odhodil do odpadkového 

koše. Následně zjistil, že začal hořet, snažil se koš zmateně uhasit, ale svým nelogickým jednáním 

šíření ohně ještě urychlil, když se mu požár nedařilo dostat pod kontrolu, z místa utekl. Oheň se 

začal rychle přesouvat i na dům a pomoc přivolali náhodní lidé. Podezřelého muže poté rychle 

vypátrali a dopadli telčští policisté. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody 

až na pět let. 
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Havárie cyklistky 

V neděli 4. srpna se v Telči při havárii zranila cyklistka. Žena jela na jízdním kole kolem páté 

hodiny večer po silnici na ulici Mlýnská ve směru k ulici Tobiáškova. Nezvládla řízení, při průjezdu 

zatáčkou dostala smyk a havarovala. Cyklistka se zranila a byla zdravotnickou záchrannou 

službou převezena do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku a naměřili 

jí hodnotu 2,18 promile alkoholu. Dopravní nehodu a veškeré její související okolnosti policisté dále 

prošetřují. 

 
Opilého muže policisté zajistili 

V pátek 2. srpna byli policisté v Telči po desáté hodině večer přivoláni na ulici Mládkova, kde ležel 

uprostřed pozemní komunikace mladý muž. Policisté mu pomohli do bezpečného prostoru na 

chodník. U muže provedli dechovou zkoušku a naměřili mu hodnotu 2,18 promile alkoholu. Svým 

jednáním ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu i sebe. Policisté muže zajistili a odvezli ho 

na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Dopustil se přestupku na úseku dopravy. 

 

Pokus vloupání do domu v Telči 
Policisté z obvodního oddělení v Telči pátrají po neznámém pachateli, který se dne 13. 8. 2019 
kolem 17:50 hodin pokusil vloupat do jednoho z domů v ul. Na Baště v Telči, přičemž byl vyrušen 
majitelem domu a z místa uprchl. V souvislosti s tímto případem policie prosí případné svědky, 
kteří se v uvedenou dobu pohybovali po ul. Na Baště v Telči, případně v okolí Štěpnického rybníka 
v daném místě a všimli si mladíka cca 190 cm vysokého s oválným bledým obličejem, s černou 
elastickou čepicí na hlavě, se slunečními brýlemi na očích a s černými koženými rukavicemi na 
rukách, nechť kontaktují Policii ČR v Telči na tel. 974266721 nebo na mobil 724846692. Předem 
děkujeme za spolupráci.  
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