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Legenda
pøíèina nehody

2005

22.4.2005, 17:10 hod.
silnice I/9
v obci Èeská Lípa

22.4.2005, 17:10 hod.
silnice I/9
v obci Èeská Lípa

59 letý øidiè Peugeotu pøi
pøedjíždìní nezvládl øízení, vyjel do
protismìru, kde se støetl s vozidlem
Citroen. V dùsledku nehody
zemøel øidiè Peugeotu, dvì osoby
byly zranìny tìžce a dvì lehce.

59 letý øidiè Peugeotu pøi
pøedjíždìní nezvládl øízení, vyjel do
protismìru, kde se støetl s vozidlem
Citroen. V dùsledku nehody
zemøel øidiè Peugeotu, dvì osoby
byly zranìny tìžce a dvì lehce.

16.10.2005, 7:15 hod.
silnice III/2916
u obce Horní Øasnice

16.10.2005, 7:15 hod.
silnice III/2916
u obce Horní Øasnice

26 letý øidiè Renaultu z dùvodu 
požití alkoholu nezvládl øízení a
narazil do stromu. Vlivem èetných
težkých zranìní zemøel na místì
dopravní nehody.

26 letý øidiè Renaultu z dùvodu 
požití alkoholu nezvládl øízení a
narazil do stromu. Vlivem èetných
težkých zranìní zemøel na místì
dopravní nehody.

20.9.2005, 10:05 hod.
silnice I/10
u obce Železný Brod

20.9.2005, 10:05 hod.
silnice I/10
u obce Železný Brod

47 letá øidièka Opelu z neznámých 
dùvodù nezvládla øízení a pøejela
do protismìru, kde se støetla s 
projíždìjícím autobusem. Pøi pøevozu
do nemocnice tìžkým zranìním
podlehla. 

47 letá øidièka Opelu z neznámých 
dùvodù nezvládla øízení a pøejela
do protismìru, kde se støetla s 
projíždìjícím autobusem. Pøi pøevozu
do nemocnice tìžkým zranìním
podlehla. 

5.12.2005, 19:10 hod.
silnice I/9
u obce Pihel

5.12.2005, 19:10 hod.
silnice I/9
u obce Pihel

47 letý øidiè vozidla Škoda vyjel z
neznámých pøíèin mimo vozovku,
kde narazil do stromu. Pøi nehodì
zemøel øidiè i jeho 40 letý 
spolujezdec.  

47 letý øidiè vozidla Škoda vyjel z
neznámých pøíèin mimo vozovku,
kde narazil do stromu. Pøi nehodì
zemøel øidiè i jeho 40 letý 
spolujezdec.  

8.5.2005, 16:25 hod.
silnice II/282
u obce Lestkov

8.5.2005, 16:25 hod.
silnice II/282
u obce Lestkov

19 letý øidiè vozidla Audi pøi 
pøedjíždìní nezvládl øízení a narazil
do stromu. Pøi nehodì zemøel na
místì spolujezdec a øidiè byl tìžce
zranìn. V krvi øidièe byl nalezen
alkohol.  

19 letý øidiè vozidla Audi pøi 
pøedjíždìní nezvládl øízení a narazil
do stromu. Pøi nehodì zemøel na
místì spolujezdec a øidiè byl tìžce
zranìn. V krvi øidièe byl nalezen
alkohol.  

8.12.2005, 02:40 hod.
silnice I/10
u obce Turnov

8.12.2005, 02:40 hod.
silnice I/10
u obce Turnov

40 letý øidiè vozidla Mercedes z 
dùvodu vysoké rychlosti nezvládl
øízení a pøes kovová svodidla se s
vozidlem  pøevrátil do protismìru
rychlostní silnice. Pøi nehodì zemøel
spolujezdec, který vypadl z vozidla
a byl jím pøimáèknut na vozovku.

40 letý øidiè vozidla Mercedes z 
dùvodu vysoké rychlosti nezvládl
øízení a pøes kovová svodidla se s
vozidlem  pøevrátil do protismìru
rychlostní silnice. Pøi nehodì zemøel
spolujezdec, který vypadl z vozidla
a byl jím pøimáèknut na vozovku.
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