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Obvodní oddělení Telč 
 
Opilý muž se choval agresivně, skončil na protialkoholní záchytné stanici   
V neděli 11. června zasahovala policejní hlídka v telčském zábavním podniku, kde se nacházel 
opilý agresivní host. Přivoláni do provozovny na ulici Svatoanenská byli policisté po desáté hodině 
večer. Ihned po přijetí oznámení vyjela na místo hlídka obvodního oddělení Telč. Po příjezdu 
policisté v provozovně ihned učinili opatření, aby již nemohlo docházet k dalšímu násilnému 
jednání. Opilý třicetiletý muž se choval stále agresivně. S policisty odmítal spolupracovat, ostatní 
slovně napadal a provokoval. Muže policisté zajistili a odvezli ho na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění. Při dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota 2,24 promile alkoholu. 
Případ policisté dále šetří, třicetiletý muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému 
soužití. 
 
Cyklista nezvládl řízení a havaroval 
V pátek 2. června vyjížděli policisté před půl šestou večer šetřit okolnosti dopravní nehody, která 
se stala na účelové komunikaci v katastru obce Dyjice. Devatenáctiletý cyklista jel na jízdním kole 
ve směru od obce Dyjička k obci Dyjice. Při průjezdu zatáčkou pravděpodobně vlivem nepřiměřené 
rychlosti jízdy nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci, kde spadl z travnatého svahu. Při havárii se 
cyklista vážně zranil a z místa nehody musel být zdravotnickou záchrannou službou transportován 
letecky do jihlavské nemocnice. Dechová zkouška byla u cyklisty negativní. Policisté místo 
dopravní nehody ohledali a zadokumentovali. Okolnosti havárie cyklisty dále šetří.  
 
Případ zneužití platební karty policisté objasnili 
Policisté objasnili případ zneužití platební karty, ke kterému došlo v první polovině května v Telči. 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a 
pozměnění platebního prostředku sedmadvacetiletému muži z Telčska. Případ pro policisty začal, 
když přijali ve středu 10. května oznámení od muže, který uvedl, že před několika dny ztratil 
v odpoledních hodinách peněženku s platebními kartami a doklady. Peněženku měl uloženou v 
kapse batohu a zřejmě mu vypadla při venčení psů v lokalitě ulice Na Korábě. Při kontrole účtu 
majitel platební karty zjistil, že s ní byl učiněn neoprávněný pokus o výběr hotovosti z bankomatu. 
Případ začali policisté prověřovat. Provedli šetření a po pachateli, který platební kartu zneužil, 
pátrali. Podezřelého muže se jim na základě intenzivního prověřování podařilo dopadnout. 
Policisté shromáždili důkazy a poté sdělili sedmadvacetiletému muži podezření ze spáchání 
trestného činu. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Muž fyzicky napadl svoji známou, v bytě muž zdemoloval vybavení   
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání dvou trestných činů šestadvacetiletému muži 
z Telčska, který v obci nedaleko Jihlavy fyzicky napadl svoji bývalou přítelkyni a zničil vybavení 
jejího bytu. K činu došlo v druhé polovině dubna. Muž byl kolem jedenácté hodiny dopoledne na 
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návštěvě v bytě své bývalé přítelkyně, kde mezi nimi došlo k hádce. Po slovní rozepři muž o rok 
mladší ženu fyzicky napadl, udeřil ji do oblasti hlavy, až upadla a zranila se. Poté muž začal 
demolovat vybavení bytu. Zničil ženě mobilní telefon, poškodil zárubeň dveří a pračku, vylil olej z 
fritovacího hrnce na postel a dále kuchyňským nožem rozřezal sedací soupravu. Poté z bytu 
odešel. Napadená žena utrpěla zranění, se kterým musela vyhledat lékařské ošetření v jihlavské 
nemocnici. Případ byl oznámen policii a policisté ho začali ihned prověřovat. Provedli šetření, 
místo činu ohledali a zadokumentovali. Zranění, která žena utrpěla, si vyžádala více než měsíční 
léčení. Poškozením vybavení bytu vznikla škoda přes dvacet tisíc korun. Policisté provedli 
výslechy osob a vyžádali si lékařské zprávy. Na základě shromážděných důkazů poté sdělili 
šestadvacetiletému muži podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu poškození 
cizí věci. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. 
 
Poškození soch 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči poškodil dvě sochy. Ke spáchání činu došlo v době od 
poloviny dubna do konce května. Pachatel v místech zvaných Na Dlážkách poškodil dvě sochy z 
mušlového vápence. U sochy sv. Vendelína poničil ovečce kus nohy a u sochy archanděla Rafaela 
ulomil dva prsty na levé ruce. Škoda, která poškozením soch vznikla, byla předběžně vyčíslena na 
deset tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Případ 
prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Po pachateli policisté 
pátrají, zároveň vyzývají případné svědky nebo osoby, které by mohli poskytnout informace 
vedoucí k dopadení pachatele, aby se přihlásili na tísňové lince 158. 
 

Poškození vozidla a výlohy prodejny 
V noci z pondělí 5. června na úterý poškodil pachatel v Telči vozidlo Fiat Ducato, které stálo na 
parkovišti na ulici Luční. U automobilu odlomil a odcizil jeden stěrač, dále poškodil čelní sklo a 
autoanténu. Majiteli vozidla vznikla škoda přibližně patnáct tisíc korun. Případ policisté prověřují 
pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. 
Policisté pátrají také po pachateli, který v Telči rozbil výlohu prodejny. Ke spáchání činu 
došlo v noci z neděle 11. června na pondělí na ulici Svatoanenská. Pachatel poškodil skleněnou 
výplň výlohy u prodejny oděvů. Majitelce vznikla škoda přibližně čtrnáct tisíc korun. Také v tomto 
případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí 
věci. 
V obou případech ihned po přijetí oznámení vyjela na místo policejní hlídka a policisté provedli 
šetření. Místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Po pachateli nebo pachatelích 
policisté intenzivně pátrají, také v těchto případech by mohli při jejich objasnění pomoci případní 
svědci. 
 

Krádež v objektu letního tábora 
Policisté pátrají po pachateli, který se dopustil krádeže v objektu dětského letního tábora Vanůvek. 
V době od čtvrtečního večera 25. května do pondělního odpoledne 12. června se po vypáčení 
dveří vloupal do místnosti jídelny, kde odcizil stolní fotbal a televizi. Dále pachatel po vykopnutí 
dveří vnikl do kiosku a odcizil výčepní zařízení. V horní části tábora se vloupal ještě do budovy 
kulturního domu, kde odcizil diskotéková světla, lasery a mixážní pult, reproduktory a další věci.  
Krádeží způsobil pachatel předběžně vyčíslenou škodu sedmdesát tisíc korun, další škoda vznikla 
majiteli poškozením zařízení budov. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže, po pachateli a odcizených věcech pátrají. 


