
H l a v n í   v e l i t e l s t v í   V o j e n s k é   p o l i c i e 

Rooseveltova 620/23, Praha 6, PSČ 161 05, datová schránka sd2aifa 

___________________________________________________________________________ 

 

                               Praha 12. prosince 2016 

   

 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.  

 

Vojenská policie obdržela dne 8. prosince 2016 žádost o poskytnutí informací týkajících se 

dopravní nehody 5 armádních Pandurů. Tato původní žádost byla dále doplňována dne 19. 

prosince 2016, 17. února 2017 a 19. února 2017.  

 

Žadateli byly sděleny následující informace. 

 

                                                                 Praha 12. prosince 2016 

 

K Vašemu dotazu uvádím, že do dnešního dne Vojenská policie dopravní nehodu Pandurů 

v Táboře nepřevzala. Nehodu šetří DI PČR Tábor, její šetření není ukončeno. V současné 

době probíhají výslechy zúčastněných osob, které byly v pracovní neschopnosti. Více 

informací Vám bohužel nemohu poskytnout. 

 

                                                                 Praha 19. prosince 2016 

 

K Vaší otázce č. 5 uvádím, že se jedná o materiál z poškozených vlnolamů, které jsou 

vyráběny z dřevěného sendvičového materiálu. Použitím tohoto materiálu je docíleno 

optimálních mechanických vlastností (nižší hmotnost atp.). Vlnolamy těchto vozidel jsou bez 

balistické ochrany. 

Praha 17. února 2017 

 

K Vašemu dotazu č. 4 žádosti o poskytnutí informací ze dne 6. prosince 2016 Vám sděluji, že 

bezprostředně po dopravní nehodě 4. listopadu 2016 bylo do nemocnice odvezeno 13 

zraněných osob, z toho 11 vojáků. Ještě téhož dne bylo propuštěno 9 vojáků do domácího 

léčení, v průběhu následujících dvou dnů byli propuštěni do domácího léčení zbývající 2 

vojáci. V současné době není již žádný voják v domácím léčení. 

 

                      Praha 23. února 2017 

 

K Vašemu dotazu č. 3 žádosti o poskytnutí informací ze dne 6. prosince 2016 sděluji, že výše 

vzniklé škody není známa, lze ji vyčíslit až po opravě poničených vozidel. 

 

K bodu č. 1 - 2 uvádím, že šetřením dopravní nehody bylo jako hlavní příčina zjištěno 

porušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích – nedodržení dostatečné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Vojenská policie 

spisový materiál po převzetí od Policie České republiky zaevidovala a ve středu 22. února 



2017 postoupila správnímu orgánu – veliteli Vojenského útvaru 1825 Tábor. Správní orgán 

podezření mající znaky přestupku projedná a rozhodne o míře zavinění. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                            

 

 

 


