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Obvodní oddělení Telč 
 
Policisté vypátrali hledaného muže 
Policistům se podařilo v úterý 13. prosince vypátrat muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Na základě šetření získali telčští policisté poznatky, že by se mohl v obci na Telčsku 
pohybovat celostátně hledaný muž. V ranních hodinách do obce vyjeli a po osmé hodině 
šestapadesátiletého muže z Havlíčkobrodska vypátrali. Byl na něho vydán soudem příkaz k dodání 
do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaného muže policisté zadrželi a odvezli ho na obvodní 
oddělení k provedení nezbytných úkonů. Následně byl eskortován do brněnské věznice. 
 
Poškození herního automatu policisté objasnili 
Policisté objasnili případ poškození herního automatu, ke kterému došlo na konci října v Telči. 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci třicetiletému muži 
z Jihlavy. V noci z pátku 28. října na sobotu byl v zábavním podniku na ulici Svatoanenská. Muž při 
hře udeřil pěstí do displeje herního automatu, který poškodil. Na automatu došlo k popraskání 
displeje a vzniklá škoda byla vyčíslena na necelých dvacet tisíc korun. Po přijetí oznámení o 
poškození automatu provedli policisté na místě ohledání, zadokumentování a šetření. Dále zjistili 
totožnost podezřelého muže. Policisté shromáždili důkazy a poté sdělili třicetiletému muži 
podezření ze spáchání trestného činu. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Krádež peněženky policisté objasnili 
Policisté obvodního oddělení Telč objasnili případ krádeže peněženky, ke kterému došlo v druhé 
polovině října v telčském zábavním podniku. Oznámení o krádeži v baru na ulici Svatoanenská 
přijali policisté v neděli 23. října v ranních hodinách. Na místo okamžitě vyjela policejní hlídka. 
Policisté zjistili, že návštěvník podniku přišel o svoji peněženku, ve které měl kromě peněz uložené 
ještě osobní doklady a platební kartu. Peněženku měl uloženou v kapse kalhot, pachatel mu ji 
v nestřeženém okamžiku odcizil a místo opustil. Okradený muž následně zjistil, že peněženku 
nemá, a případ oznámil na tísňovou linku. Policisté místo činu ohledali a zadokumentovali, dále 
provedli šetření. Peněženka, bez finanční hotovosti, byla nalezena ukrytá v prostoru toalet. 
Okradenému muži vznikla škoda přes dva tisíce korun. Policisté začali ihned případ prověřovat a 
pátrat po pachateli. Na základě intenzivního šetření se jim podezřelého muže podařilo dopadnout. 
Policisté shromáždili důkazy a poté sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů 
osmatřicetiletému muži z Jihlavska. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže a přečinu 
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Případ policisté řeší ve 
zkráceném přípravném řízení.  
 
Zpronevěra 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy, která byla obviněna ze spáchání 
přečinu zpronevěry. Žena pracovala jako barmanka v telčském zábavním podniku, kde si ale 
postupně přisvojovala peníze i zboží, které ji bylo svěřeno, a způsobila tak škodu za téměř šedesát 
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tisíc korun. Když byla odhalena, svůj dluh uznala a uzavřela s poškozenou společností dohodu, 
kde se zavázala dluh splatit. Závazek ale žena v následující době neplnila a navíc přestala být 
kontaktní. V srpnu přijali policisté od zástupce poškozené společnosti trestní oznámení a případ 
začali prověřovat kriminalisté oddělení hospodářské kriminality. Provedli šetření, výslechy osob a 
shromáždili důkazy, na základě kterých následně zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetileté ženy. 
Případ kriminalisté dále vyšetřují. 
 
Řidič s autem havaroval, byl pod vlivem drog a nevlastní řidičské oprávnění 
Na Telčsku došlo k havárii vozidla, při které se zranili dva lidé. Při šetření dopravní nehody 
policisté zjistili, že je řidič pod vlivem drog, nevlastní řidičské oprávnění a vozidlo zřejmě řídil bez 
vědomí jeho majitele. V havarovaném automobilu policisté navíc nalezli a zajistili konopí.  
V úterý 22. listopadu jel před pátou hodinou ráno třicetiletý řidič s vozidlem Opel ve směru od obce 
Olšany na Telč. V katastru obce Ořechov při průjezdu zatáčkou vyjel z pozemní komunikace a 
narazil do stromu. Poté se vozidlo převrátilo na bok. Při dopravní nehodě utrpěl zranění řidič i jeho 
mladistvý spolujedoucí. Řidič byl zdravotnickou záchrannou službou odvezen do jihlavské 
nemocnice, zraněného mladíka ošetřil lékař na místě a následně ho převzali do péče jeho rodiče. 
Policisté místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. Dechová zkouška byla u řidiče 
negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Muž měl pozitivní výsledek na 
marihuanu a amfetamin. Dále policisté zjistili, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Na nákladním 
vozidle Opel vznikla při dopravní nehodě škoda přibližně 150 tisíc korun. Další škoda byla 
způsobena poškozením stromu, pole a životního prostředí, neboť došlo k úniku provozních kapalin 
z vozidla.  
V havarovaném automobilu dále byly rostliny, zřejmě konopí, které policisté zajistili a budou 
podrobeny expertíze. Řidič dále nebyl vlastníkem vozidla. Policisté zjistili majitele automobilu a na 
základě šetření vyplynulo, že ho pravděpodobně třicetiletý muž využil k jízdě bez jeho vědomí.  
Řidič je podezřelý z řady dopravních přestupků, dále policisté zjišťují, zda se nedopustil trestného 
činu neoprávněného užívání cizí věci. Policisté se zabývají také protiprávním jednáním, ke 
kterému došlo v souvislosti s převážením rostlin konopí ve vozidle. 
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu a nevlastní řidičský průkaz 
V sobotu 3. prosince zastavila policejní hlídka po jedné hodině v noci v Telči na ulici Třebíčského 
vozidlo VW Polo. Řidič na výzvu nepředložil doklady potřebné pro řízení a provoz motorového 
vozidla, uvedl, že je u sebe nemá. Policisté provedenou kontrolou zjistili, že řidičem je osmnáctiletý 
mladík, který řidičské oprávnění nevlastní. Dále provedli u muže dechovou zkoušku a naměřili mu 
hodnotu 0,42 promile alkoholu. V další jízdě již mladý muž nesměl pokračovat. Řidič je podezřelý 
z několika dopravních přestupků, které policisté dále šetří.  
 
Opilého muže policisté zajistili 
Ve čtvrtek 8. prosince si policisté v Telči při obchůzkové službě, kterou vykonávali před sedmou 
hodinou večer na ulici Na Posvátné, všimli ležícího muže. Nacházel se na travnaté ploše u el. 
rozvodny. Policisté ihned zjistili stav muže, byl v pořádku ale značně opilý. Při dechové zkoušce 
mu naměřili hodnotu 1,79 promile alkoholu. Dále policisté zjistili, že se jedná o osmapadesátiletého 
muže. Vzhledem k současnému chladnému počasí muž svým jednáním ohrožoval svůj život a 
zdraví. Policisté ho zajistili a odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.  
 
Vloupání do budovy 
Policisté pátrají po pachateli, který se v obci Zvolenovice vloupal do budovy kulturního domu a 
obecního úřadu. V sobotu 19. listopadu vypáčil dveře vedoucí do prostor bývalé prodejny a odcizil 
několik lahví alkoholu. Dále pachatel vynesl z jedné z místností velký reproduktor, který zanechal 
uvnitř budovy před vstupními dveřmi. Prohledal také místnost s tanečním parketem a barovým 
pultem, kde nic neodcizil. Škoda, kterou pachatel způsobil poškozením dveří a zárubně, byla 
předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Další škoda byla způsobena krádeží. Policisté 
místo činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního 
řízení pro spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci. Po pachateli policisté 
pátrají. 
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