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Řidič byl pod vlivem alkoholu
V sobotu 15. února odhalili policisté v Telči řidiče, který měl téměř dvě promile alkoholu.
Jednadvacetiletý muž z Jindřichohradecka jel s vozidlem VW Golf po ulici Dačická, kde ho před
jednou hodinou v noci zastavila hlídka. Policisté provedli u řidiče dechovou zkouška a naměřili mu
hodnotu 1,77 promile alkoholu. Opakované zkoušky u něho ukázaly hodnoty ještě vyšší. Opilému
muži policisté zakázali pokračovat v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Řidiči
následně sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ
policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý třiadvacetiletý muž z Jihlavska, který řídil auto i přes
uložený zákaz. Ve čtvrtek 20. února jel řidič s vozidlem Suzuki Swift ve směru od obce Kostelní
Myslová na Telč, kde ho na ulici Masarykova před desátou hodinou večer zastavila policejní
hlídka. Při kontrole policisté zjistili, že řidičem je muž, který řídit vozidla nesmí, neboť má od konce
loňského roku rozhodnutím magistrátu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidel, a to na dobu jednoho roku. Řidič již v další jízdě nesměl pokračovat. Muž je
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté prověřují.
Případ poškození oken policisté objasnili
Policisté dopadli muže, který poškodil v objektu u Telče okna a majiteli tím způsobil škodu přibližně
za patnáct tisíc korun. Zahájili trestní stíhání devětapadesátiletého muže z Třebíčska, který byl
obviněn z přečinu poškození cizí věci. Ke spáchání činu došlo na konci loňského roku v místech
zvaných Panské nivy, kde muž rozbil okna u budovy ubytovacího zařízení. Případ po přijetí
oznámení policisté prověřovali a pátrali po pachateli. Podezřelého muže se jim podařilo dopadnout
a na základě shromážděných důkazů zahájili jeho trestní stíhání. Případ dále vyšetřují.
Řidič byl pod vlivem drog
Policisté odhalili v Telči řidiče, který usedl za volant pod vlivem drog. V pondělí 17. února jel kolem
jedné hodiny odpoledne s vozidlem Citroen po ulici Radkovská. Automobil policisté zastavili a
provedli kontrolu. Dechová zkouška byla u muže negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou
látkou byl pozitivní na amfetamin. Požití drog před jízdou řidič přiznal. Policisté mu zakázali
pokračovat v další jízdě a zadrželi muži řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupku
na úseku dopravy, který policisté předali k projednání správnímu orgánu.
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