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Obvodní oddělení Telč 
 

Pomoc seniorce 
V úterý 29. srpna přijali policisté po osmé hodině večer na tísňové lince 158 oznámení, že by se v domě 
v obci na Telčsku měla nacházet seniorka, která má zdravotní obtíže. Třiasedmdesátiletá žena telefonovala 
své blízké příbuzné, která se v současné době nenachází na Vysočině, a sdělila jí, že potřebuje pomoc. Do 
obce ihned vyjeli policisté, zdravotnická záchranná služba a také hasiči. Na bouchání a zvonění u dveří 
domu nikdo nereagoval, vzniklo tak podezření, že je seniorka v ohrožení života nebo zdraví. Vstupní dveře 
proto hasiči otevřeli. Seniorka byla v jedné z místností, kde ležela na podlaze. Žena měla vážné zdravotní 
obtíže a do péče jí hned převzali zdravotníci, kteří seniorku odvezli do nemocnice. Policisté byt zkontrolovali 
a poté byl zabezpečen. 
 

Nález munice 
V neděli 3. září přijali policisté po páté hodině večer na tísňové lince 158 oznámení o nálezu podezřelého 
předmětu na poli v blízkosti ulice Batelovská v Telči. Věc připomínající granát se nacházel v blátě, které je 
vyváženo z rybníka. Na místo vyjela policejní hlídka a lokalitu nálezu zajistila proti vstupu nepovolaných 
osob. Přivoláni byli také policejní pyrotechnici, kteří předmět identifikovali jako ruční granát z období druhé 
světové války. Munici zajistili a odvezli k provedení odborné likvidace. 
 

Krádež nafty z bagru 
Policisté pátrají po pachateli, který v obci Knínice odcizil ze zaparkovaného bagru pohonné hmoty. Ke 
krádeži došlo v noci ze středy 30. srpna na čtvrtek. Pachatel u pracovního stroje, který stál před domem, 
poškodil zámky víček nádrží na naftu a hydraulický olej. Z nádrže odčerpal devadesát litrů motorové nafty a 
způsobil tak škodu za více než dva a půl tisíce korun. Poškozením víček nádrží vznikla majiteli bagru škoda 
přes sedm tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Zahájili 
úkony trestního řízení pro spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci. Případ policisté 
prověřují a po pachateli pátrají. 
 

Poškození vozidla 
V úterý 22. srpna poškodil pachatel v Telči zaparkované vozidlo a majiteli tak způsobil škodu přibližně třicet 
tisíc korun. Ke spáchání činu došlo před devátou hodinou večer. Vozidlo Škoda Superb stálo  zaparkované 
na ulici Na Parkaně. Pachatel u automobilu vytrhl chromovanou okrasnou lištu na dveřích, poškodil střechu a 
vozidlo poškrábal na kapotě. Dále ho poškodil rýhou vedoucí přes pravé přední i zadní dveře až na blatník a 
promáčklinami na pravém předním i zadním blatníku. Policisté případ prověřují pro spáchání trestného činu 
poškození cizí věci. Místo činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Po pachateli policisté 
pátrají. 
 

Řidič měl přes dvě promile alkoholu 
V neděli 3. září jel před jedenáctou hodinou večer po silnici mezi obcemi Telč a Studnice sedmapadesátiletý 
řidič vozidla Peugeot Partner. Při projíždění mírné zatáčky vyjel s automobilem za krajnici, narazil do 
silničních svodidel, po kterých jel dalších několik desítek metrů, než zastavil. Ke zranění osob při dopravní 
nehodě nedošlo. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,01 promile 
alkoholu. Poškozením vozidla vznikla škoda přibližně patnáct tisíc korun. Škoda na poničených svodidlech 
byla předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz. 
Sedmapadesátiletý muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ 
policisté prověřují. 


