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Objasnění případu poškození auta 
Policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci osmadvacetileté ženě, která 
v Telči poničila zaparkované vozidlo. Žena je důvodně podezřelá z toho, že v pondělí 13. ledna 
na ulici Masarykova poškodila automobil VW Passat tím, že u něj poškrábala lak na pravé straně. 
Majiteli vozidla tak způsobila škodu přibližně deset tisíc korun. Případ policisté řeší ve zkráceném 
přípravném řízení.  
 

Alkohol za volantem 

Policisté v Telči zastavili v pondělí 3. února kolem jedné hodiny odpolední na ulici Na Korábě 

osobní automobil Peugeot 206, který řídil sedmačtyřicetiletý muž. V rámci silniční kontroly u řidiče 

provedli dechovou zkoušku s hodnotou 1,12 promile alkoholu. Opakovaná zkouška vykazovala 

obdobnou hodnotu. Policisté muži na místě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Řidič 

je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až jeden 

rok odnětí svobody. 
 
Poškození vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil v Telči zaparkované vozidlo a majiteli tak způsobil 
předběžně vyčíslenou škodu osm tisíc korun. Ke spáchání činu došlo v době od pondělního rána 
10. února do středečního dopoledne. Vozidlo VW Passat stojící u domu na ulici Furchova pachatel 
poškrábal vrypy do laku na blatnících a dveřích. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a 
v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Krádež kamenných koryt 
Policisté prověřují případ krádeže kamenných koryt v obci Strachoňovice. V době od poloviny 
ledna do čtvrtka 6. února vnikl pachatel do objektu chléva a odcizil dvě kamenná koryta. Majiteli 
vznikla škoda přibližně za dvacet tisíc korun. Policisté provedli v lokalitě šetření, místo činu ohledali 
a zadokumentovali. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
krádeže. Případ policisté prověřují a po pachateli pátrají. 
 


