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Obvodní oddělení Telč 
 
Opilý muž vyhrožoval ženě 
Ze spáchání tří trestných činů je podezřelý sedmatřicetiletý muž z obce nedaleko Jihlavy, který 
vyhrožoval ženě z Telčska. Muž byl opilý a skončil na protialkoholní záchytné stanici, kde ještě 
poškodil vybavení. 
Ke spáchání činu došlo v neděli 25. června. Ve večerních hodinách přišel muž, který byl v tu dobu 
opilý, k domu ženy v obci na Telčsku. Za plotem jí začal nadávat a vyhrožoval jí ublížením na 
zdraví. Následně plot přeskočil, žena se před ním ukryla v domě a přivolala si na pomoc policisty. 
Do obce ihned vyjela policejní hlídka, policisté podezřelého muže velmi rychle vypátrali a zajistili. 
Opilý muž se choval agresivně, odmítal spolupracovat a chtěl z místa odejít, začal klást odpor a 
odmítal uposlechnout výzvy policistů, aby svého jednání zanechal. Dechové zkoušce se muž 
odmítl podrobit. Policisté muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Při svém 
pobytu na protialkoholní záchytné stanici sedmatřicetiletý muž ještě poškodil zařízení místnosti, 
kde rozbil krycí sklo bezpečnostní kamery a poškodil ochrannou mřížku odvětrávání, ventilátor a 
okolní omítku. Škoda, kterou způsobil, byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun. Na základě 
shromážděných důkazů sdělil policejní inspektor sedmatřicetiletému muži podezření ze spáchání 
přečinu poškození cizí věci, přečinu nebezpečného vyhrožování a přečinu porušování domovní 
svobody. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. Dále se zabývají ještě tím, že se 
podezřelý muž do obce na Telčsku dostal zřejmě vozidlem, které řídil pod vlivem alkoholu.  
 
Fyzické napadení 
Policisté prověřují případ fyzického napadení, ke kterému došlo v Telči. V pondělí 10. července 
přijali policisté před pátou hodinou ráno na tísňové lince 158 oznámení o zranění čtyřiatřicetiletého 
muže v podniku na ulici Hradecká. Na místo vyjela zdravotnická záchranná služba a policisté. 
Policisté po příjezdu učinili opatření, aby již nemohlo docházet k dalšímu násilnému jednání. 
Zajistili podezřelého třiatřicetiletého muže, který byl pod vlivem alkoholu, choval se agresivně a 
odmítal spolupracovat. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 1,26 promile alkoholu. 
Zraněného muže odvezli zdravotníci do jihlavské nemocnice, kde byl hospitalizován. Opilého muže 
eskortovali policisté do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění. Na základě šetření zjistili, že 
mladší z mužů v podniku druhého fyzicky napadl a způsobil mu zranění v obličeji a nohy. Policisté 
místo činu ohledali a zadokumentovali. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání dvou trestných činů, a to přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Případ policisté 
prověřují. 
 
Další distributor pervitinu dopaden 
Policistům se podařilo dopadnout dalšího distributora pervitinu. Drogovou trestnou činnost 
tentokrát ukončili mladíkovi, kterému v době spáchání činu ještě nebylo ani osmnáct let. Na 
základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání osmnáctiletého mladíka 
z Jihlavska, který byl obviněn ze spáchání provinění nedovolené výroby a jiného nakládání 
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s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný mladík s cílem vlastního obohacení 
distribuoval na území města Telč drogy dalším mladým lidem, mužům i ženám. Mezi jeho 
odběrateli pervitinu byli i mladiství. Obviněný mladík předával drogy dalším lidem přibližně od 
loňského léta. Za pervitin mu převážně platili, někdy drogy předal svým kamarádům bezplatně 
nebo pervitin poskytl zdarma u první dávky. Jeden z odběratelů za drogu neplatil penězi, ale jako 
protihodnotu předával obviněnému mladíkovi různé věci, jako mobilní telefon či vybavení k 
počítači. Někteří odběratelé si od obviněného mladíka převzali pervitin v desítkách případů. 
Předání drogy předcházela domluva, a to osobní, telefonická či prostřednictvím internetu, 
například přes sociální sítě. Odběratelé se obviněnému mladíkovi v případě zájmu sami hlásili 
nebo jim někdy pervitin nabízel. V jednom případě předával drogy ve vozidle, kde v tu dobu byli 
další dva mladí muži, z nichž jeden si pervitin vzal a hned ho užil, druhý nabízenou drogu odmítl. 
Kromě vozidla předával obviněný mladík pervitin zájemcům v Telči například na autobusovém 
nádraží nebo u zimního stadionu. Drogy si od něho přebírala necelá desítka dalších mladých lidí. 
Kriminalisté případ dále vyšetřují. 
 

Mladík vnikl na pozemek domu 
Ze spáchání přečinu porušování domovní svobody je podezřelý devatenáctiletý mladík, který vnikl 
na pozemek domu v obci na Telčsku. V úterý 4. července byli policisté v odpoledních hodinách 
přivoláni do obce, kde do rodinného domu obývaného dvěma seniory vnikl neoprávněně mladý 
muž. Policisté podezřelého zadrželi, byl v prostoru verandy objektu. Jednalo se o mladíka, který se 
s obyvateli domu zná, vzhledem ke svému značně problémovému chování ale nemá povolen do 
domu vstup. Mladý muž se choval agresivně a policisté mu museli nasadit pouta. Zadrženého 
odvezli na oddělení policie k provedení nezbytných úkonů. Na základě prověřování policisté zjistili, 
že mladý muž nejprve přelezl plot, dostal se tak na pozemek domu a poté na verandu, kde ho poté 
nalezli přivolaní policisté. Policisté shromáždili důkazy a na jejich základě poté devatenáctiletému 
mladíkovi z Jihlavska sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Případ řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 

Fyzické napadení 
V neděli 18. června zasahovali policisté po druhé hodině v noci v Telči na ulici Svatoanenská, kde 
došlo před barem k fyzickému napadení. Na místo ihned po přijetí oznámení vyjela policejní hlídka. 
Zasahovala zde již zdravotnická záchranná služba, která odvezla pětatřicetiletého zraněného 
muže na ošetření do jihlavské nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté zajistili podezřelého 
třiadvacetiletého muže, který byl značně opilý. Při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 2,25 
promile alkoholu. Opilého muže policisté odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Dále provedli šetření, na jehož základě zjistili, že mladší z mužů druhého fyzicky napadl údery i 
kopy nohou, kdy napadený muž při útoku upadl na komunikaci, a byl chvíli i v bezvědomí. 
Napadený muž byl rovněž pod vlivem alkoholu s hodnotou necelé dvě promile. Policisté zahájili 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu ublížení na 
zdraví a přečinu výtržnictví. Přesný průběh fyzického napadení a veškeré jeho okolnosti policisté 
dále prověřují. 
 

Krádeže pohonných hmot 
Policisté pátrají po pachateli, který v katastru obce Stará Říše odčerpal v první polovině června 
pohonné hmoty z pracovního stroje. Po vypáčení zámku dvířek boxu bagru, který byl zaparkovaný 
u Mlýnského rybníka u silnice číslo 23, odcizil přečerpávací palivové čerpadlo a z nádrže odčerpal 
osmdesát litrů nafty. Krádeží vznikla škoda více než čtyřicet tisíc korun a poškozením přibližně 
sedm tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže 
a přečinu poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají.  
K další krádeži pohonných hmot došlo v areálu zemědělského družstva v Horní Myslové. V době 
od středečního večera 21. června do sobotního rána 29. června vnikl pachatel do přístupného 
objektu a odcizil z kombajnu zaparkovaného před dílnou 200 litrů motorové nafty. Další pohonné 
hmoty odčerpal ze dvou traktorů, které stály v neuzamčených budovách. Pachatel způsobil krádeží 
celkovou škodu za necelých osm tisíc korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.  
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Střet vozidla s motocyklem 
Ve středu 21. června došlo v Telči na křižovatce ulici Staňkova a Třebíčská ke střetu vozidla 
s motocyklistou. Před šestou hodinou večer jela čtyřiapadesátiletá řidička automobilu Škoda Felicia 
ve směru od centra a při odbočování na parkoviště u obchodního domu došlo ke střetu s 
protijedoucím motocyklem BMW. Šestatřicetiletý motocyklista utrpěl zranění, které si vyžádalo 
lékařské ošetření. Policisté provedenou dechovou zkouškou u řidičky i motocyklisty požití alkoholu 
vyloučili. Místo dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. Na vozidlech vznikla předběžně 
vyčíslená škoda šedesát tisíc korun. Dopravní nehodu policisté šetří. 
 
Motocyklista utrpěl při nehodě zranění 
K další dopravní nehodě s účastí motocyklisty došlo v sobotu 24. června mezi obcemi Vápovice a 
Stará Říše. Po desáté hodině dopoledne jel třiapadesátiletý muž na motocyklu Jawa a při projetí 
zatáčky došlo ke střetu s automobilem Volvo, jehož třiapadesátiletý řidič jel v tu dobu v protisměru. 
Motocyklista po nárazu vyjel mimo komunikaci, kde v poli havaroval. Při dopravní nehodě utrpěl 
řidič motocyklu zranění a musel být zdravotnickou záchrannou službou transportován do jihlavské 
nemocnice. Místo dopravní nehody policisté ohledali a zadokumentovali. U řidičů provedli 
dechovou zkoušku, při které u obou požití alkoholu vyloučili. Na vozidle a motocyklu vznikla škoda 
přibližně čtyřicet tisíc korun. Dopravní nehodu policisté dále šetří. 
 
Řidiči pod vlivem drog 
V pátek 23. června odhalili policisté v Telči dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem drog. Po 
druhé hodině odpoledne zastavili na ulici Dačická vozidlo Peugeot, jehož řidič byl pod vlivem 
marihuany. Po třetí hodině odpoledne kontrolovala policejní hlídka další automobil na ulici 
Staňkova. U tohoto řidiče byl test na zjištění ovlivnění návykovou látkou pozitivní na amfetamin, 
zřejmě se jednalo o pervitin. Oba muži přišli o řidičské průkazy. Policisté jim zakázali další jízdu. 
Oba řidiči se odmítli podrobit lékařskému vyšetření a dopustili se tak dalšího přestupku na úseku 
dopravy. Muži jsou podezřelí ze spáchání dopravních přestupků, které policisté postoupí 
k projednání příslušnému správnímu odboru. 
 
Opilý muž ohrožoval své blízké 
V pondělí 3. července zajistili policisté před šestou hodinou večer v obci na Telčsku opilého muže, 
který slovně napadal své blízké. Příbuzné a jejímu příteli vyhrožoval i fyzickým napadením. 
Přivolaní policisté provedli u osmatřicetiletého muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili 
hodnotu 2,43 promile alkoholu. Opilého muže policisté odvezli na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění. Případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. 
 
Krádež jízdních kol 
Policisté pátrají po pachateli, který odcizil dvě jízdní kola. Ke krádeži došlo ve středu 5. července 
v katastru obce Vanůvek. Pachatel v době mezi půlnocí a sedmou hodinou večer odcizil dvě 
horská kola, která k sobě byla uzamčena lankovým zámkem. Jízdní kola stála opřená o chatu a 
jejich majitelům vznikla škoda necelých padesát tisíc korun. Jednalo se o pánské horské kolo, 
šedočerné barvy se zelenými nápisy, pod sedlovkou s tažnou tyčí na dětské kolo Trail Angel žluté 
barvy a dámské horské kolo, bílé barvy s černými nápisy, Shimano Acera. 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 jízdních kolech policisté pátrají. 
 
Havárie pracovního stroje 
V pondělí 10. července došlo před polednem mezi obcemi Radkov a Telč k dopravní nehodě. 
Padesátiletý řidič samojízdného pracovního stroje Tecnoma Laser jel ve směru od Telče a při jízdě 
na přímém úseku vyjel nejprve do protisměru a následně mimo komunikaci, kde havaroval. Při 
dopravní nehodě utrpěl řidič zranění a zdravotnickou záchrannou službou byl převezen do 
jihlavské nemocnice k ošetření. Místo havárie policisté ohledali, zadokumentovali a provedli 
šetření. Poškozením pracovního stroje vznikla škoda přibližně 600 tisíc korun. Provedenou 
dechovou zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu vyloučili. Příčinu a okolnosti dopravní nehody 
šetří. 


