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15. června 2018 
 
Obvodní oddělení Telč 
 
Pachatel odcizil sazenice stromů 
Policisté z obvodního oddělení v Telči prošetřují případ krádeže sazenic stromů. K případu došlo 
v době od 15. května do pondělí 11. června v katastrálním území obce Jihlávka. Dosud neznámý 
pachatel zde z oplocenky odcizil osmdesát sazenic jedlí a dvacet kusů dřevěných kůlů. Majiteli tak 
svým jednáním způsobil škodu kolem tří tisíc korun. Přivolaní policisté na místě provedli ohledání, 
šetření a případ zadokumentovali jako přestupek proti majetku. Nadále případ prošetřují a po 
pachateli pátrají. 
 
Krádež jízdního kola 
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v bytovém domě v Telči jízdní kolo. Ve středu 6. června 
vnikl večer v době mezi půl sedmou a osmou hodinou do suterénu domu na ulici Svatoanenská. 
Pachatel odcizil pánské trekingové kolo značky 4Ever Shadow bíločerné barvy a majiteli tak 
způsobil škodu přibližně osm tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli 
v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. 
Po pachateli a odcizeném jízdním kole policisté pátrají.  
 
Opilého muže policisté zajistili 
V sobotu 9. června byli policisté po desáté hodině večer přivoláni do obce nedaleko Telče, kde se 
nacházel značně opilý muž. Oznamovatelka o něho měla obavu. Na místo po přijetí oznámení 
vyjela policejní hlídka. Opilý muž se nacházel u domu. Policisté mu při dechové zkoušce naměřili 
hodnotu 2,48 promile alkoholu. Zjistili, že se jedná o dvaačtyřicetiletého muže z Jihlavska. 
Vzhledem k jeho stavu vznikla obava o jeho život a zdraví, policisté opilého muže zajistili a odvezli 
ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
 
Žena byla pod vlivem drog 
V neděli 10. června byli policisté v Telči před desátou hodinou večer přivoláni do restauračního 
zařízení na náměstí Zachariáše z Hradce. V podniku se dle přijatého oznámení nacházela žena, 
která obtěžovala hosty restaurace. Nesrozumitelně pokřikovala, sahala na návštěvníky podniku a 
přisedávala si k jejich stolům. Svého jednání odmítala zanechat, i přes odpor okolí. Místo odmítala 
opustit, i když ji zaměstnanci vyzývali, aby odešla. Policisté po přijetí oznámení vyjeli na místo 
situaci prověřit. Žena nesrozumitelně artikulovala a uváděla nepravdivé údaje. Policisté zjistili, že 
se jedná o šestadvacetiletou ženu z Třebíčska. Dechová zkouška u ní byla negativní, test na 
zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test byl pozitivní na amfetamin. Vzhledem k tomu, že 
žena uvedla, že v odpoledních hodinách po užití drog upadla a udeřila se do hlavy, přivolali 
policisté zdravotnickou záchrannou službu. Zdravotníci ženu odvezli na vyšetření do jihlavské 
nemocnice, při převozu jim asistovali policisté. Žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti 
veřejnému pořádku, který policisté dále šetří.   
 


