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Obvodní oddělení Telč 
 
Muž řídil auto přes uložený zákaz 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý pětapadesátiletý muž z Břeclavska, který byl přistižen při 
řízení vozidla, i když to má zakázáno. Letos v květnu mu byl totiž na základě rozhodnutí 
městského úřadu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na 
dobu šesti měsíců. Přesto muž v sobotu 14. září usedl za volant automobilu Škoda Fabia a po 
jedenácté hodině dopoledne jel ve směru od Markvartic do Telče, kde ho na ulici Dačická zastavila 
policejní hlídka. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu vyloučili. Muže 
důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi a odvezli ho na oddělení policie 
k provedení nezbytných úkonů. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení, muž je 
podezřelá ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý dvaatřicetiletý muž, který řídil vozidlo s téměř dvěma 
promile alkoholu. V sobotu 21. září jel v obci Sedlejov s automobilem Škoda Fabia, kde ho před 
třetí hodinou v noci zastavila policejní hlídka. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které 
mu naměřili hodnotu 1,76 promile alkoholu. Obdobné hodnoty u něho ukázaly také opakované 
zkoušky. Policisté řidiči zakázali pokračovat v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. 
Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, který policisté 
prověřují.  
 
Řidič byl pod vlivem drog 
V úterý 24. září zastavili policisté po jedné hodině v noci v Telči vozidlo Fiat, jehož řidič jel po ulici 
Hradecká. Dechová zkouška byla u jednadvacetiletého muže negativní, test na zjištění ovlivnění 
návykovou látkou ale ne. Test byl pozitivní na marihuanu a amfetamin. Policisté řidiči zakázali další 
jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku 
dopravy, který policisté předali k projednání příslušnému správnímu odboru. 
 
Muži se vloupali do rekreační chaty  
Ze spáchání dvou trestných činů jsou podezřelí dva muži, kteří se na Telčsku vloupali do rekreační 
chaty. Ve středu 25. září přijali policisté před pátou hodinou odpoledne oznámení od občana, který 
přistihl dva pachatele, kteří vnikli do chaty v katastru obce Jindřichovice. Na místo ihned vyjela 
policejní hlídka. Policisté zadrželi muže ve věku šedesát a pětapadesát let, oba ze Znojemska. 
Podezřelí muži byli pod vlivem alkoholu, policisté u obou při dechových zkouškách naměřili 
hodnotu přes dvě promile alkoholu. Opilé muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění. Místo činu policisté ohledali a zadokumentovali. Na základě šetření zjistili, že se 
podezřelí muži vloupali do rekreační chaty, odkud odcizili alkoholické nápoje, potraviny a oblečení. 
Část lihovin a potravin zkonzumovali a přespali poblíž rekreační chaty, kde byli druhý den 
přistiženi. Část odcizených věcí pachatelé vydali a policisté je zajistili. Muži jsou podezřelí ze 
spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ 
policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. 
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Muž řídil auto přes uložený zákaz  
Ze spáchání trestného činu je podezřelý třiapadesátiletý muž z Táborska, který řídil vozidlo, i když 
to má zakázáno. Letos v květnu mu byl totiž mimo jiné uložen soudem trest zákazu činnosti 
spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu více než dva roky. Přesto muž ve 
čtvrtek 26. září usedl za volant automobilu Mitsubishi Carisma a jel ve směru od Batelova. Po třetí 
hodině odpoledne vozidlo v obci Zvolenovice zastavila policejní hlídka. Policisté při kontrole zjistili, 
že muž řídit nesmí. Dechová zkouška u něho byla negativní. Muže důvodně podezřelého ze 
spáchání trestného činu policisté zadrželi a odvezli ho na policejní oddělení k provedení 
nezbytných úkonů. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 
případ policisté prověřují. 
 
Krádež mobilního telefonu policisté objasnili 
Telčští policisté velmi rychle objasnili případ okradení muže, který přišel o mobilní telefon. Policejní 
inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu krádeže devětadvacetiletému muži z Třebíčska. 
K činu došlo v pátek 27. září v Telči. Na ulici Masarykova usnul na vlakové zastávce mladý muž ze 
Žďárska. Ve své blízkosti měl batoh, ve kterém měl mimo jiné uložený také mobilní telefon. Situace 
využil pachatel a telefon odcizil. Když se mladý muž v ranních hodinách vzbudil a zjistil, že byl 
okraden, oznámil případ na policii. Policisté provedli šetření a začali ihned po pachateli pátrat. 
Podezřelého muže se jim podařilo dopadnout a zajistili i odcizený mobilní telefon. Telefon si 
následně převzal zpět jeho majitel. Na základě shromážděných důkazů poté policisté sdělili 
devětadvacetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu. Případ řešili ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Muž neplatí výživné na své děti 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý pětadvacetiletý muž z Telčska, který neplatí výživné na 
své dvě děti. Vyživovací povinnost si na šestiletého chlapce a čtyřletou dceru neplní od letošního 
jara. Na děti má muž měsíčně platit přes dva tisíce korun a dluží tak více než deset tisíc korun. 
Policisté sdělili muži podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, případ řešili ve 
zkráceném přípravném řízení. 
 
Vloupání do budovy policisté objasnili 
Policisté rychle objasnili případ vloupání do budovy v Telči, ve které pachatel odcizil věci v hodnotě 
necelé tři tisíce korun. Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu krádeže 
devětadvacetiletému muži z Třebíčska. O uplynulém víkendu se pachatel vloupal do budovy na 
ulici Masarykova. Vypáčil okno a v objektu odcizil kompresor, vrtačku, mobilní telefon a další věci. 
V pondělí přijali policisté trestní oznámení a začali případ ihned prověřovat. Na základě šetření se 
jim podařilo pachatele dopadnout. Podezřelého muže vypátrali a poté mu sdělili podezření ze 
spáchání trestného činu. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Opilý muž bouchal na dveře bytu 
V neděli 13. října přijali policisté před šestou hodinou ráno oznámení od ženy, kterou obtěžoval její 
bývalý přítel. V obci na Telčsku vstoupil muž do bytového domu, přišel ke dveřím bytu a bouchal 
na ně. Na místo vyjela policejní hlídka situaci prověřit. Po příjezdu policisté muže nalezli spícího na 
společné chodbě. Provedli u něho dechovou zkoušku, při které devětatřicetiletému muži naměřili 
hodnotu 2,71 promile alkoholu. Policisté ho z domu vykázali a převzali si ho do péče jeho příbuzní. 
Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, který policisté šetří. 
 
Muž řídil auto přes uložený zákaz a byl pod vlivem drog 
Ve čtvrtek 10. října zastavili policisté před devátou hodinou večer v Telči na ulici Hradecká vozidlo 
Ford Focus, které jelo ve směru z náměstí Zachariáše z Hradce. Policisté provedli kontrolu a 
zjistili, že řidičem je čtyřiatřicetiletý muž z Třešťska, který řídit vozidla nesmí. Má totiž rozhodnutím 
soudu mimo jiné uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na 
dobu tří let. Dechová zkouška u něho byla negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale 
ne. Test byl u řidiče pozitivní na amfetamin. Lékařskému vyšetření se odmítl bezdůvodně podrobit 
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a dopustil se tak dalšího přestupku. Policisté muže zadrželi a odvezli ho na oddělení policie 
k provedení nezbytných úkonů. Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, který policisté prověřují. Dále se muž dopustil dopravních přestupků, také ty 
policisté šetří. 
 
Řidič s vozidlem havaroval 
V neděli 13. října jel po druhé hodině v noci devatenáctiletý řidič vozidla Audi po silnici mezi 
obcemi Vystrčenovice a Zvolenovice. Při jízdě vyjel s automobilem za krajnici, dostal smyk a 
narazil do stromu. Poté bylo vozidlo odraženo zpět na komunikaci, kde zůstalo stát. Při dopravní 
nehodě nedošlo ke zranění. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili 
hodnotu 1,38 promile alkoholu. Také obě opakované zkoušky u něho byly pozitivní s hodnotami 
přes jedno promile. Řidičský průkaz muž nepředložil. Policisté místo dopravní nehody ohledali a 
zadokumentovali. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
Dopravní nehodu policisté dále šetří.  
 
 


