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Vloupání do chaty 
Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do rekreační chaty v obci Klátovec. Z objektu odcizil 
různý alkohol. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování 
domovní svobody. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Poškození stromů 
V době od pátku 21. října do pondělí 24. října poškodil pachatel u silnice číslo 40618 tři vzrostlé 
stromy. Kmeny nařízl pilou do hloubky 25 až 30 cm. Jednalo se o javory, které pachatel 
nenávratně poškodil. Škoda byla předběžně vyčíslena na více než pět tisíc korun. Místo činu 
policisté ohledali a zadokumentovali. Dále provedli šetření a zahájili úkony trestního řízení pro 
spáchání trestného činu poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají.  
 
Střet dvou vozidel 
Ve středu 2. listopadu došlo na silnici mezi obcemi Mrákotín a Krahulčí k vážné dopravní nehodě, 
při které se zranili dva lidé, z toho jeden těžce. Před desátou hodinou dopoledne jela řidička s 
vozidel Škoda Octavia, při projetí zatáčky přejela do protisměru, kde se střetla s nákladním 
automobilem Scania, který jel ve směru od obce Krahulčí na Mrákotín. Při dopravní nehodě utrpěla 
řidička těžké zranění a musela být zdravotnickou záchrannou službou transportována letecky do 
brněnské nemocnice. Do nemocnice v Brně byla přepravena také její spolujedoucí. Policisté místo 
vážné dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. Provedenou dechovou zkouškou u obou řidičů 
požití alkoholu vyloučili. Škodu, která vznikla na vozidlech, policisté předběžně vyčíslili na více než 
600 tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří. 
 
Krádeže nafty 
Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do objektu a ze zaparkovaného traktoru odcizil 
pohonné hmoty. V noci z pátku 4. listopadu na sobotu vnikl po rozstřihání pletiva do areálu 
zemědělského družstva středisko Radkov. Z odstaveného traktoru odčerpal sto litrů motorové nafty 
v hodnotě necelé tři tisíce korun. Další škoda vznikla poškozením. Místo činu policisté ohledali, 
zadokumentovali a zajistili stopy. Dále v lokalitě provedli šetření. Po pachateli, který se dopustil 
trestného činu krádeže, policisté pátrají. 
K odcizení nafty došlo také v obci Černíč. V noci ze soboty 29. října na neděli vnikl pachatel do 
areálu bývalého zemědělského družstva a ze zaparkovaného traktoru vypustil 80 litrů pohonných 
hmot. Dále pachatel z traktoru odcizil světla a z vedle zaparkovaného kombajnu odčerpal naftu. 
Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na více než pět tisíc korun. Také v tomto případě se 
pachatel dopustil krádeže a policisté po něm pátrají.  
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Opilý muž měl přes dvě promile alkoholu 
Ve čtvrtek 10. listopadu přijali policisté před pátou hodinou večer na tísňové lince 158 oznámení, 
že v Telči leží na chodníku na náměstí Zachariáše z Hradce muž. Na místo vyjela policejní hlídka 
situaci prověřit. Policisté zjistili, že se jedná o jednašedesátiletého muže, který byl značně opilý. 
Muž nebyl schopen samostatné chůze, policisté mu při dechové zkoušce naměřili hodnotu 2,4 
promile alkoholu. Vzhledem k současnému chladnému počasí, kdy opilý muž svým jednáním 
ohrožoval svůj život a zdraví, ho policisté zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění.  
 
 
     Tímto se policie obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při objasňování výše uvedených 

trestných činů. V případě jakýchkoliv poznatků k předmětné trestné činnosti se neváhejte 

obrátit na linku Policie ČR Telč 974266721, 724846692 nebo na linku 158. 


