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Vloupání do vozidla 
Policisté pátrají po pachateli, který se v Telči pokusil vloupat do vozidla. Ke spáchání činu došlo 
v noci z neděle 18. srpna na pondělí na ulici Komenského. Pachatel se pokusil vloupat do vozidla 
Nissan Primera, které stálo na parkovišti. U automobilu poškodil dveře a majiteli tak způsobil škodu 
přibližně tři tisíce korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. 
Případ prověřují pro podezření ze spáchání pokusu přečinu krádeže. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Muž řídil vozidlo přes uložený zákaz 
Policisté odhalili v Telči čtyřicetiletého řidiče, který usedl za volant, i když to má zakázáno. Muž má 
totiž od letošního července uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel, a to až do začátku příštího roku. Přesto muž ve středu 4. září řídil vozidlo Tatra a kolem 
poledne ho na ulici Třebíčská zastavila policejní hlídka. Policisté provedli kontrolu. Dechová 
zkouška byla u řidiče negativní. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu 
pokračovat v další jízdě. Čtyřicetiletý řidič je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, který policisté dále prověřují. 
 
Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu 
V sobotu 7. září zastavili policisté po druhé hodině odpoledne v Telči vozidlo BMW, které jelo po 
ulici Jana Žižky. Při kontrole zjistili, že řidičem je pětatřicetiletý muž, který řídit automobily nesmí. 
Soudem má totiž uložený mimo jiné zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových 
vozidel na dobu pěti let. Muže policisté zadrželi a odvezli ho na oddělení policie. Řidič je podezřelý 
ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté prověřují. 
Podezřelý muž byl po provedení nezbytných úkonů ze zadržení propuštěn. 
 
Řidič s vozidlem havaroval 
V pondělí 9. září havaroval na Telčsku řidič, který řidičské oprávnění nevlastní. Po třetí hodině 
odpoledne jel třicetiletý muž s vozidlem Fiat Palio ve směru od Želetavy na Telč. Na silnici mezi 
obcemi Nová Říše a Zdeňkov najel na krajnici a poté vyjel mimo komunikaci, kde narazil do 
stromu. Při dopravní nehodě se zranil spolujedoucí, který byl převezen do jihlavské nemocnice na 
ošetření. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče požití alkoholu vyloučili. Muž 
nepředložil řidičský průkaz a policisté zjistili, že není jeho držitelem. Místo nehody ohledali a 
zadokumentovali. Na vozidle vznikla škoda přibližně patnáct tisíc korun. Muž se dopustil přestupků 
na úseku dopravy, které policisté šetří. 
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu 
Ze spáchání trestného činu je podezřelý šestašedesátiletý muž, který řídil v Telči vozidlo pod 
vlivem alkoholu. Ve středu 11. září jel po půl desáté večer s automobilem Fiat Stilo po ulici 
Křížova, kde ho zastavili policisté. Při dechové zkoušce řidiči naměřili hodnotu 1,16 promile 
alkoholu. Obdobnou hodnotu u něho ukázala také opakovaná zkouška. Policisté muži zakázali 
pokračovat v další jízdě a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, který policisté dále prověřují. 
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Opilý řidič havaroval 
V sobotu 31. srpna havaroval před pátou hodinou ráno v katastru obce Řásná řidič vozidla Škoda 
Roomster. Nejprve s automobilem najel na krajnici, následně vyjel mimo komunikaci, kde vozidlo 
narazilo do stromu a poté se převrátilo na bok. Při havárii se řidič zranil a musel být zdravotnickou 
záchrannou službou převezen na ošetření do jihlavské nemocnice. Policisté u něho provedli 
dechovou zkoušku, při které muži naměřili hodnotu 1,81 promile alkoholu. Obdobné hodnoty u 
něho ukázaly také opakované zkoušky. Místo nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Na 
vozidle vznikla škoda přibližně 120 tisíc korun. Policisté řidiči zadrželi řidičský průkaz. Muž je 
podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, dopravní nehodu 
policisté dále prověřují. 
 
Řidič měl téměř dvě promile alkoholu 
Ve čtvrtek 12. září prováděli policisté ve večerních hodinách dohled nad silničním provozem na 
komunikaci v úseku mezi obcemi Telč a Hostětice. Po jedenácté hodině chtěli zastavit a provést 
kontrolu vozidla Peugeot, jehož řidič ale na výzvu nereagoval a začal ujíždět ve směru na 
Částkovice. Za automobilem policisté okamžitě vyjeli. V krátké době si řidič své jednání rozmyslel 
a zastavil. Policisté při kontrole zjistili, že je řidič pod vlivem alkoholu. Jednalo se o 
dvaatřicetiletého muže z Jindřichohradecka, kterému policisté při dechové zkoušce naměřili 
hodnotu 1,87 promile alkoholu. Opakované zkoušky u něho ukázaly hodnoty ještě vyšší. Policisté 
opilému muži zadrželi řidičský průkaz. Vzhledem k podezření, že by mohl v jízdě pokračovat, řidiče 
zajistili a odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Muž je podezřelý ze 
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, který policisté dále prověřují. 
 


