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Na své děti neplatí výživné 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy 
osmadvacetileté ženě z Pelhřimovska, která neplatí výživné na své dvě děti. Na chlapce ve věku 
osm a deset let, kteří žijí na Telčsku, má měsíčně platit přes jeden tisíc korun. Vyživovací 
povinnost si ale žena od začátku letošního roku neplní. Celkově dluží necelých deset tisíc korun.  
Ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy byl obviněn čtyřiačtyřicetiletý muž z Kolínska. 
V době od loňského podzimu neplatí výživné na svého syna, který žije na Telčsku. Na 
osmnáctiletého studenta má muž měsíčně platit dva a půl tisíce korun, v daném období však 
zaplatil jen jednou, a to pouze částečně. Na výživném dluží celkovou částku necelých pětadvacet 
tisíc korun. Policisté shromáždili důkazy a poté zahájili trestní stíhání čtyřiačtyřicetiletého muže. 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy také 
čtyřiadvacetiletému muži z Telčska, který neplatí výživné na své dvě děti. Na pětiletého chlapce a 
tříletou dceru má měsíčně platit přes dva tisíce korun. Vyživovací povinnost si ale muž od 
letošního jara neplní. Celkově dluží přes jedenáct tisíc korun. Policisté případ řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Fyzické napadení 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů pětadvacetiletému muži, který 
v létě během noci fyzicky napadl a zranil dva lidi. K činu došlo na konci července v Telči. Před 
jednou hodinou v noci nejprve opakovaně udeřil pěstí do oblasti hlavy čtyřicetiletého muže, se 
kterým se potkal na ulici Na Můstku. O necelou hodinu později na náměstí Zachariáše z Hradce 
fyzicky napadl třiatřicetiletého muže, který procházel po ulici. V obou případech podezřelý muž po 
útoku z místa utekl. Po přijetí oznámení vyjela na místo policejní hlídka a policisté provedli šetření. 
Oba napadení muži utrpěli zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Policisté zjistili, že se 
v obou případech jednalo o shodného útočníka a na základě šetření pětadvacetiletého muže 
dopadli. Shromáždili důkazy a poté sdělili muži podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a 
přečinu výtržnictví. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Opilou agresivní ženu policisté zajistili 
Ve čtvrtek 27. září byli policisté kolem jedenácté hodiny dopoledne přivoláni do obce na Telčsku, 
kde se v domě nacházela agresivní žena. Policisté vyjeli po přijetí oznámení na místo. Provedli 
šetření a zjistili, že šestatřicetiletá žena je značně opilá. Při dechové zkoušce jí policisté naměřili 
hodnotu 2,33 promile alkoholu. Když byla v domě sama, ohřívala si jídlo a při tom vzhledem 
k opilosti usnula. K požáru nedošlo jen díky příchodu další obyvatelky domu. Navíc opilá žena své 
příbuzné začala vulgárně slovně nadávat a byla agresivní. Policisté šestatřicetiletou ženu zajistili a 
odvezli ji na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Je podezřelá ze spáchání přestupku 
proti občanskému soužití. 
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Krádež batohu 
Policisté šetří případ, při kterém v Telči odcizil pachatel z košíku odstaveného jízdního kola batoh. 
K činu došlo ve středu 10. října kolem půl druhé odpoledne. V lokalitě hřbitova na ulici 
Svatoanenská si žena odstavila svoje jízdní kolo a poodešla. V košíku na kole měla odložený 
batoh, ve kterém měla uložený mobilní telefon a další věci v celkové hodnotě přes dva tisíce korun. 
Této situace využil pachatel a batoh z košíku kola odcizil. Když žena zjistila, že došlo ke krádeži, 
běžela na ulici za pachatelem, za pomoci kolemjdoucích ho zastavila a vzala si od něho svůj batoh 
zpátky. Neznámý muž poté z místa odešel. Následně přijali policisté oznámení a případ začali 
šetřit pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Podařilo se jim získat poznatky 
k podezřelému muži, případ policisté dále šetří. 
 
 
 
 


