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Od prosince je novým vedoucím obvodního oddělení v Telči npor. Mgr. Radomír Špringer. U 
Policie České republiky je přibližně pětadvacet let a jeho předchozí působiště bylo v rámci 
územního odboru Jindřichův Hradec, kde byl posledních sedm let vyšetřovatelem oddělení obecné 
kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.  
 
Obvodní oddělení Telč 
 
Žena řídila auto přes uložený zákaz 
Ze spáchání trestného činu je podezřelá osmadvacetiletá žena, která řídila auto i přes uložený 
zákaz. Navíc byla řidička ještě pod vlivem drog a je tak podezřelá ze spáchání závažného 
přestupku. V neděli 24. listopadu jela žena s vozidlem VW Passat v Telči po ulici U Štěpnického 
rybníka, kde ji po druhé hodině odpoledne zastavila policejní hlídka. Dechová zkouška byla u 
řidičky negativní, test na zjištění ovlivnění návykovou látkou ale ne. Test byl pozitivní na 
amfetamin, lékařskému vyšetření se žena odmítla bezdůvodně podrobit. Při kontrole policisté dále 
zjistili, že žena řídit vozidla nesmí, neboť má na základě rozhodnutí magistrátu uložený zákaz 
řízení, a to až do podzimu roku 2020. Řidička je tak podezřelá ze spáchání přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení. Vzhledem k tomu, že 
řídila vozidlo pod vlivem drog, dopustila se tak závažného dopravního přestupku. 
 
Řidič měl přes dvě promile alkoholu 
Policisté v Telči odhalili řidiče, který usedl za volant s více než dvěma promile alkoholu. 
Třiapadesátiletý muž jel v neděli 8. prosince po páté hodině večer s vozidlem Ford Focus po ulici 
Radkovská, kde ho zastavila hlídka. Policisté provedli kontrolu. Při dechové zkoušce naměřili řidiči 
hodnotu 2,59 promile alkoholu a opakovaná zkouška u něho ukázala obdobnou hodnotu. V další 
jízdě již nesměl pokračovat a policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze 
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté dále prověřují. 
 
Pachatel chtěl ukrást kamenné koryto 
Policisté pátrají po pachateli, který poškodil kamenné koryto a způsobil tak škodu za přibližně 
dvacet tisíc korun. Ke spáchání činu došlo v době od poloviny listopadu do neděle 8. prosince v 
místech zvaných Pilka – Dyjička. Kamenné koryto se pachatel snažil protáhnout mezi zdmi a při 
tom došlo k rozlomení. Pachatel poškodil i část zdi objektu. Místo činu policisté ohledali, 
zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu pokusu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Opilý řidič přišel o řidičský průkaz 
V pátek 6. prosince jel po třetí hodině odpoledne devětatřicetiletý řidič vozidla Renault Megane ve 
směru z Krasonic na Meziříčko. Automobil zastavili policisté a provedli kontrolu. Při dechové 
zkoušce naměřili muži 2,3 promile alkoholu a opakovaná zkouška u něho ukázala hodnotu ještě 
vyšší. V další jízdě již nesměl pokračovat a policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz. Řidič 
je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, policisté případ dále 
prověřují. 
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Řidič byl pod vlivem drog 
Policisté odhalili v Telči řidiče, který usedl za volant pod vlivem drog. V neděli 17. listopadu jel 
třiatřicetiletý muž po osmé hodině ráno s vozidlem Volkswagen Bora po ulici Květinová. Automobil 
policisté zastavili a provedli kontrolu. Dechová zkouška byla u řidiče negativní, avšak test na 
zjištění ovlivnění návykovou látkou ukázal u řidiče pozitivní hodnotu na amfetamin a marihuanu. 
Lékařskému vyšetření se muž odmítl bezdůvodně podrobit. Policisté muži zakázali pokračovat 
v další jízdě a zadrželi mu řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze spáchání dvou přestupků na 
úseku dopravy, které policisté předali příslušnému úřadu k projednání.  
 
Řidič byl pod vlivem alkoholu i drog 
V pondělí 25. listopadu zastavili policisté v Telči vozidlo, jehož řidič byl pod vlivem alkoholu a drog. 
Po sedmé hodině večer jel po ulici Hradecká. Dechová zkouška ukázala u muže hodnotu 0,34 
promile alkoholu. Test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl pozitivní na marihuanu a 
amfetamin. Požití alkoholu a drog před jízdou řidič přiznal. Lékařskému vyšetření se podrobit 
odmítl. V další jízdě muž již nesměl pokračovat, přišel o řidičský průkaz. Řidič je podezřelý ze 
spáchání dopravních přestupků, které policisté předali k projednání.  
 


