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Obvodní oddělení Telč 
 
Pachatel odcizil čerpadlo 
Policisté pátrají po pachateli, který v Radkově odcizil čerpadlo a požární hadici. K činu došlo v 
době od druhé poloviny července do poloviny srpna na staveništi rekonstruovaného mostu. 
Pachatel odcizil odložené ponorné, kalové čerpadlo a požární hadici v délce přibližně pětadvaceti 
metrů. Krádeží vznikla škoda necelých deset tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, 
zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.  
 
Cyklistka byla pod vlivem alkoholu 
Ve čtvrtek 23. srpna jela po jedenácté hodině večer v Telči po ulici Radkovská žena na jízdním 
kole. Při jízdě ve směru k ulici Dačická v zatáčce vyjela mimo komunikaci, kde havarovala. Při 
dopravní nehodě se cyklistka zranila a byla zdravotnickou záchrannou službou převezena na 
ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku a naměřili jí hodnotu 
1,05 promile alkoholu. Dopravní nehodu policisté dále šetří. 
 
Muž měl téměř dvě a půl promile alkoholu 
V neděli 2. září byli policisté v Telči před druhou hodinou v noci přivoláni na ulici Slavíčkova, kde 
se nacházel značně opilý muž. Muž seděl na silnici za kruhovým objezdem, ohrožoval tak své 
zdraví a dopouštěl se přestupku na úseku dopravy. Policisté po přijetí oznámení vyjeli na místo. 
Zjistili, že se jedná o dvaašedesátiletého muže, který byl zraněný na obličeji. Policisté muže 
odvedli do bezpečného prostoru a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Opilý muž nebyl 
schopen komunikace ani samostatné chůze. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 
2,48 promile alkoholu. Zdravotníci muže odvezli na ošetření do nemocnice. Zranění si způsobil 
sám, když upadl.  
 
Policisté vypátrali dvě pohřešované dívky 
V sobotu 1. září vypátrali policisté v Telči dvě dívky, které utekly ze zařízení pro mládež. Před 
jedenáctou hodinou v noci nalezli patnáctiletou dívku, po které bylo vyhlášeno pátrání, na ulici 
Staňkova. Druhou, stejně starou, pohřešovanou dívku vypátrali policisté přibližně o půl hodiny 
později na ulici Masarykova. Obě mladistvé předali zástupci příslušného zařízení pro mládež.  
 
Muž byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů 
Policisté objasnili krádež, při které byla způsobena škoda téměř 200 tisíc korun. K případu došlo 
na konci července na Telčsku, kde má obviněný muž navíc soudem uložený zákaz pobývat. Dále 
v srpnu v Českých Budějovicích vnikl po vykopnutí dveří do bytu své známé, odmítal odsud sám 
odejít a bránil v tom ženě. Po vypátrání kriminalisté podezřelého muže zadrželi. Policejní komisař 
zahájil jeho trestní stíhání, čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání čtyř trestných činů. 
Obviněný, opakovaně soudně trestaný recidivista byl na podaný návrh vzat do vazby.   
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Ke krádeži došlo v úterý 31. července v Telči. Ve venkovní části restaurace byl muž, který kolem 
páté hodiny ráno při odchodu zapomněl na svůj batoh a ten zůstal na místě ležet. Situace využil 
pachatel a batoh téměř okamžitě hbitě odcizil. Majitel až teprve následně zjistil, že své věci nemá a 
nenašel je ani v prostoru restaurace. Oznámil proto případ policii a policisté začali krádež ihned 
prověřovat. V batohu měl jeho majitel uložený MP4 přehrávač, MP3 přehrávač, tablet, 
fotografickou brašnu s fotoaparátem a veškerým příslušenstvím, kameru, paměťové karty, digitální 
fotoaparát, dioptrické brýle a další věci v celkové hodnotě bezmála 170 tisíc korun. Policisté místo 
činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Po pachateli i odcizených věcech 
intenzivně pátrali. Na základě operativního šetření se policistům podařilo zjistit totožnost 
podezřelého muže. Jedná o muže, který mění místo svého pobytu a není kontaktní, policisté po 
něm vyhlásili celostátní pátrání. Dále zjistili, že je navíc podezřelý ještě ze spáchání trestné 
činnosti, ke které došlo v Českých Budějovicích. V polovině srpna muž totiž přišel ve večerních 
hodinách do bytového domu, kde vykopl dveře bytu ženy, se kterou se znal, vstoupil dovnitř a 
odmítal odejít, i když ho k tomu žena opakovaně vyzývala. Poté se schovala v jedné z místností a 
muž zůstal v bytě až do časných ranních hodin, kdy chtěla žena z bytu odejít, v tom jí ale muž 
aktivně bránil a až následně odešel. Hledaného muže se policistům podařilo vypátrat a zadržet na 
Českobudějovicku, poté byl převezen na oddělení policie do Jihlavy.  
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže 
z Jindřichohradecka. Čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přičemž byla 
činem způsobena větší škoda, přečinu omezování osobní svobody, přečinu porušování domovní 
svobody a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Obviněný muž je recidivista, který se 
v minulosti dopustil různorodé trestné činnosti. Trest odnětí svobody si v minulosti opakovaně 
odpykával i ve věznici a má uložený tříletý zákaz pobytu na území okresu Jihlava, který mu končí 
až na podzim příštího roku. Přesto se zdržoval na Telčsku, kde se dopustil krádeže, a dále 
v Jihlavě, kde odcizené věci hned po krádeži prodal v zastavárně.  
Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby a policisté ho poté eskortovali do věznice. 
Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest 
odnětí svobody až na pět let. 
 


