
 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Územní odbor Jihlava 
Obvodní oddělení Telč 

  

 
 
 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 46 

587 24  Jihlava 

 

 

 

19. listopadu 2018 
 
 
 
Obvodní oddělení Telč 
 
Na své děti žena neplatí výživné 
Ze spáchání trestného činu je podezřelá padesátiletá žena z Hodonínska, která si neplní 
vyživovací povinnost na své dcery žijící na Telčsku. Na patnáctileté dívky má platit necelé dva 
tisíce korun, což žena od konce loňského roku nečiní. Na výživném dluží přes dvacet tisíc korun. 
Policisté sdělili ženě podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Případ policisté 
řešili ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Krádež nafty a nářadí 
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v katastru obce Mysliboř naftu, nářadí a světelnou 
rampu. Ke krádeži došlo v době od sobotního odpoledne 20. října do pondělí 22. října. Pachatel 
odcizil z traktoru zaparkovaného v lese po odšroubování víčka palivové nádrže sto litrů motorové 
nafty. Vloupal se také do kabiny, odkud vzal nářadí, dále odšrouboval a odcizil světelnou rampu. 
Krádeží způsobil pachatel škodu necelých deset tisíc korun. Další škoda vznikla poškozením 
traktoru. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Řidiči pod vlivem alkoholu  
V neděli 28. října odhalili policisté v nočních hodinách na Telčsku dva opilé řidiče. Prvního zastavili 
před druhou hodinou na silnici v katastru obce Kaliště. Řidič vozidla Škoda Octavia měl téměř 
jedno a půl promile alkoholu. Přibližně o půl hodiny později zastavili policisté v katastru obce 
Jihlávka automobil Škoda Fabia, také jeho řidič byl opilý. Muž měl přes jedno promile alkoholu. 
Oba řidiči již nesměli v další jízdě pokračovat a přišli o řidičské průkazy. Muži jsou podezřelí ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případy policisté prověřují. 
 
Nález munice 
Ve středu 31. října přijali policisté po půl čtvrté odpoledne na tísňové lince 158 oznámení od muže, 
který nalezl ve vypuštěném rybníku u Dobré Vody podezřelý předmět, zřejmě munici. Na místo 
vyjela policejní hlídka situaci prověřit. Po příjezdu policisté zjistili, že se jedná o granát, přivolali 
policejní pyrotechniky a místo zajistili proti vstupu nepovolaných osob. Ruční granát F1 
pyrotechnici zajistili a odvezli k provedení odborné likvidace. 
 


