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Obvodní oddělení Telč 
 
Muž řídil auto přes uložený zákaz 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý čtyřicetiletý muž, kterého policisté přistihli při řízení 
automobilu, i když to má zakázáno. V pondělí 19. listopadu jel řidič po druhé hodině odpoledne 
s vozidlem Škoda Felicia v Telči po ulici Slavíčkova, kde ho zastavila policejní hlídka. Při kontrole 
policisté zjistili, že muž má na základě rozhodnutí soudu od letošního července uložen mimo jiné 
trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu tří let. Řidič již 
v další jízdě nesměl pokračovat. Policisté ho odvezli na obvodní oddělení k provedení nezbytných 
úkonů. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté 
dále prověřují.  
 
Ublížení na zdraví  
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů sedmadvacetiletému muži, 
který na konci října v Telči fyzicky napadl o šest let mladší ženu. Ke spáchání činu došlo v časných 
ranních hodinách u zábavního podniku na ulici Masarykova. Podezřelý muž ženu udeřil do oblasti 
hlavy a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v jihlavské nemocnici. Napadená 
žena utrpěla zlomeninu v obličeji. Po přijetí oznámení začali případ prověřovat policisté. Provedli 
mimo jiné šetření, vyžádali si lékařské zprávy a provedli výslechy osob. Na základě 
shromážděných důkazů poté sdělili sedmadvacetiletému muži z Jihlavska podezření ze spáchání 
přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném 
řízení. 
 
Policisté odhalili tři podnapilé chlapce 
V pátek 7. prosince odhalili policisté v Telči při kontrole zábavního podniku tři podnapilé mladistvé 
hochy. Patnáctileté chlapce nalezli po jedenácté hodině večer v provozovně nedaleko centra 
města, všichni tři byli pod vlivem alkoholu. U hochů policisté naměřili při dechových zkouškách 
přes jedno promile alkoholu, u jednoho z nich naměřená hodnota přesáhla jedno a půl promile 
alkoholu v dechu. Policisté předali podnapilé chlapce jejich rodičům, o případu informovali také 
odbor sociálně právní ochrany dětí. Dále zjišťují, kdo požití alkoholu osobám mladším osmnácti let 
umožnil a dopustil se tak přestupku. Případ policisté šetří. 
 
Poškození vánoční výzdoby 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči poškodil vánoční výzdobu. V době od pátečního večera 
30. listopadu do nedělního dopoledne 2. prosince poničil výzdobu kolem vánočního stromu na 
náměstí Zachariáše z Hradce. Došlo k prasknutí svárů u jednoho kovového oblouku a vznikla tak 
škoda necelé dva tisíce korun. Policisté provedli šetření, místo ohledali a zadokumentovali. Případ 
šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Po pachateli policisté pátrají. 
 
 


