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Havárie cyklisty
Ve středu 2. června došlo kolem desáté hodiny večer v Telči k havárii cyklisty, který byl pod vlivem
alkoholu. Sedmadvacetiletý muž jel na kole po ulici Mládkova, přičemž vjel na travnatou plochu,
kde narazil do sloupu osvětlení. Zraněného cyklistu transportovala zdravotnická záchranná služba
na ošetření do nemocnice. Dechová zkouška, kterou policisté u muže provedli, vykázala hodnotu
1,88 promile alkoholu. Policisté případ prošetřují jako přestupek na úseku dopravy.
Poškození vozidla
Policisté prověřují případ poškození vozidla, ke kterému došlo v Telči. Automobil Škoda Octavia
stál zaparkovaný na ulici Masarykova. Pachatel u vozidla poškodil například přední mřížku, kapotu,
čelní sklo a zrcátko. Majitel tak způsobil škodu přibližně za patnáct tisíc korun. Policisté místo činu
ohledali, zajistili stopy a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného
činu poškození cizí věci, případ prověřují.
Muž řídil bez řidičského oprávnění a pod vlivem drog
V úterý 25. května prováděli policisté dohled nad silničním provozem na silnici mezi obcemi
Krahulčí a Mrákotín. Po desáté hodině večer zastavili automobil Škoda Felicia, který řídil
osmadvacetiletý muž. Policisté provedli u řidiče test na zjištění přítomnosti návykových látek, který
byl pozitivní na látku marihuanu a amfetamin. Dále při kontrole zjistili, že muž není držitelem
příslušného řidičského oprávnění. Policisté muži zakázali další jízdu. Řidič je podezřelý ze
spáchání přestupků v dopravě.
Muž řídil auto přes uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý devětatřicetiletý muž, který řídil vozidlo, i když to má
zakázáno. V úterý 8. června jel řidič před pátou hodinou odpoledne s automobilem Škoda Felicia
v Telči po silnici ve směru od ulice Na Hrázi k ulici Hradecká. Při kontrole policisté zjistili, že
řidičem je muž, který má od dubna uložen soudem mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající
v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu roku a půl. Muž je podezřelý ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté prověřují.
Do výkonu trestu se muži nechtělo
V pátek 21. května kontrolovali policisté po desáté hodině dopoledne na ulici Masarykova v Telči
devětapadesátiletého muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Zjistili, že muž má být na
základě trestního příkazu vydaným soudem dodán do výkonu trestu odnětí svobody, do kterého do
současné doby nenastoupil. Policisté muže omezili na osobní svobodě a po provedení nezbytných
úkonů ho eskortovali do brněnské věznice.
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Řidička je podezřelá z přestupku
V neděli 16. května zastavili policisté v Telči po osmé hodině večer vozidlo Škoda Fabia, jehož
třiadvacetiletá řidička jela po ulici Komenského. Test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl u
ženy pozitivní na amfetamin a marihuanu. Lékařskému vyšetření se řidička odmítla bezdůvodně
podrobit. Policisté ženě zakázali pokračovat v další jízdě. Je podezřelá ze spáchání přestupkového
jednání, které policisté oznámili k projednání.
Muž neplatí výživné na syna
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy
šestačtyřicetiletému muži z Telčska, který neplatí výživné na svého syna. Vyživovací povinnost si
muž neplní od konce roku 2019 na patnáctiletého chlapce. Měsíčně má platit necelé dva tisíce
korun. Celkově dluží více než třicet tisíc korun. Policisté na základě shromážděných důkazů sdělili
muži podezření ze spáchání trestného činu, případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.
Muž porušil uložený zákaz
Ze spáchání trestného činu je podezřelý devětatřicetiletý muž z Pelhřimovska, který pobýval na
Telčsku, i když to má soudem zakázáno. V úterý 8. června byl po páté hodině večer v katastru
obce Hostětice, kde ho kontrolovala policejní hlídka. Policisté zjistili, že má muž soudem uložený
trest zákazu pobytu na okrese Jihlava na dobu čtyř let, který by mu měl skončit až na začátku roku
2023. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté
prověřují.
Dopravní nehoda
V neděli 6. června došlo v katastru obce Krasonice k dopravní nehodě. Kolem půl sedmé večer jel
řidič vozidla Škoda Felicia ve směru na Novou Říši. V zatáčce vjel do protisměru a střetl se s
motocyklem Harley - Davidson. Při dopravní nehodě utrpěl vážné zranění řidič motocyklu, který byl
transportován letecky do nemocnice. Zranění utrpěla také jeho spolujedoucí, kterou převezla
zdravotnická záchranná služba do nemocnice v Třebíči. Dechová zkouška byla u obou řidičů
negativní. U řidiče vozidla zjistili policisté provedeným testem na zjištění ovlivnění návykovou
látkou pozitivní hodnotu na amfetamin. Místo nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Škoda,
která při nehodě vznikla, byla vyčíslena na více než 120 tisíc korun. Policisté na místě zadrželi
řidiči vozidla Škoda řidičský průkaz. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Dopravní nehodu policisté prověřují.
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