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Ze zamčené toalety vyběhl na strážníky muž. Po otevření jim hrozil 

pěstí 
 
Plné ruce práce měli ve středu v noci strážníci městské policie, které přivolala ostraha 
nákupního centra na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Po zásahu hlídky městské 
policie se ukázalo, že v prostoru toalet se uzamkl dvacetiletý muž. Ten jim po nuceném 
otevření dveří hrozil pěstí a když se proti strážníkům rozeběhl, museli okamžitě 
zasáhnout.  

„Strážníci na místě osobu uvnitř vyzvali, aby odemkla a vyšla ven. To se však nesetkalo 
s odezvou. Strážníci se na toaletu museli dostat za pomoci násilí. Když do prostoru 
vstoupili, vyběhl proti nim muž hrozící zavřenou pěstí. Strážníci ho okamžitě zadrželi 
použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout,“ shrnula mluvčí 
městské policie Věra Školková.  

Strážníci na místo vyjížděli kolem středeční jedenácté večer. „Následnou kontrolou jeho 
totožnosti se ukázalo, že se jedná o dvacetiletého muže z Českých Budějovic,“ dodala 
Školková.  
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/37212-ze-zamcene-toalety-vybehl-na-strazniky-muz-po-otevreni-jim-hrozil-pesti.html
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Čtvrtek, 5. ledna 2023 
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Rubrika: Aktuality 
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Strážníci českobudějovické městské policie používají ke své práci 

nové mobilní zařízení 
 
Městská policie České Budějovice v loňském roce zakoupila nový software, který 
vyhovuje současným požadavkům na zpracování rozsáhlé agendy městské policie. Jeho 
nedílnou součástí je mobilní aplikace, která slouží strážníkům k okamžitému zpracování 
jejich činnosti v ulicích města. Mobilní zařízení, připomínající vzhledem mobilní telefon, 
umožňuje zapisování událostí, pořizování fotografií, ale i přímé ověřování správnosti 
údajů prostřednictvím informačních systémů příslušných správních orgánů. Cílem 
nového způsobu zpracování činnosti městské policie je především zvýšení efektivity a 
zrychlení procesů při výkonu služby. 

 

  

http://mpolicie.c-budejovice.cz/straznici-ceskobudejovicke-mestske-policie-pouzivaji-ke-sve-praci-nove-mobilni-zarizeni
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Pěstí proti autu strážníků 
 

BUDĚJOVICKO 
 
České Budějovice – Neobvyklému útoku čelil na Nový rok ráno 
vůz českobudějovické městské policie. 

České Budějovice – Alkohol i vyplašená zvířata byly spojeny se zásahy strážníků 
v jihočeské metropoli na přelomu roku. Podle tiskové 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové se například strážníci museli 
postarat o zvířata na útěku. 

"Odpalování pyrotechniky totiž vystrašilo nejedno domácí zvíře. Strážníci dokonce 
řešili i případ čtyř koní, kteří utekli svému majiteli v Českém Vrbném," upozornila Věra 
Školková. Strážníci dohlédli i na úklid skla pod oknem podkrovního bytu na Pražském 
předměstí. Uklízel obyvatel bytu poté, co jednomu z hostů vypadla z okna sklenička. 
Strážníci se dočkali i útoku na odstavené vozidlo. V neděli v sedm hodin ráno odstavila 
hlídka městské policie služební vozidlo na náměstí Přemysla Otakara II. a vydala 
se na pěší pochůzku. Strážníci náhle spatřili, jak k jejich služebnímu vozu míří zjevně 
rozezlený muž. Ten neváhal, zavřenou pěstí udeřil do čelního skla a tím ho viditelně 
poškodil," uvedla Věra Školková s tím, že strážníci osmatřicetiletého muže na místě 
zadrželi až do příjezdu hlídky Policie ČR. Orientační dechová zkouška na alkohol 
u něj ukázala 2,42 ‰. 
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Pondělí, 2. ledna 2023 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEď.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
___________________________________________________________________________ 

Budějovičtí strážníci řešili o silvestru agresivní opilce i vystrašená 

zvířata 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Silvestrovské oslavy přinesly českobudějovickým strážníkům 
nespočet rozmanitých případů. Kromě opilců řešili i zvířata, která vyděsila 
pyrotechnika. Mimo jiné je zaměstnali čtyř koně, kteří utekli svému majiteli v Českém 
Vrbném. A nenudili se ani v neděli 1. ledna. 

O silvestrovské noci nebyla nouze o potyčky mezi opilci. K bitce se schylovalo 
na náměstí Přemysla Otakara II. Když jeden z přítomných mužů uviděl hlídku městské 
policie, obrátil svou pozornost na přicházející strážníky. „Na jejich adresu se snesla řada 
vulgárních výrazů. Muž nereagoval na zákonné výzvy strážníků a pokračoval ve svém 
projevu. Odmítl i provedení orientační dechové zkoušky na alkohol," popsala mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci rozhodli o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici, což se mu vůbec 
nelíbilo. „Jeho odpor museli překonat použitím donucovacích prostředků a nasazením 
služebních pout. O chvíli později si dotyčný ustlal na lůžku protialkoholní záchytné 
stanice," podotkla Věra Školková. Třiatřicetiletý muž z Českobudějovicka se bude 
po vystřízlivění zpovídat z několika přestupků. 

Nerozvážné nápady některých oslavujících nebraly konce. Hned v neděli 1. ledna 
v sedm hodin ráno tak měli strážníci opět na náměstí co dělat s agresivním opilcem, 
který si chtěl vybít vztek na jejich služebním autě. „Hlídka městské policie zaparkovala 
služební vozidlo a vydala se na pěší pochůzku. Strážníci náhle spatřili, jak k jejich 
služebnímu vozu míří zjevně rozezlený muž. Ten neváhal, pěstí udeřil do čelního skla 
a tím ho viditelně poškodil," popsala incident Věra Školková. 

Strážníci osmatřicetiletého muže na místě zadrželi až do příjezdu policie. 
„Na jeho jednání měl zcela jistě vliv i vypitý alkohol. Orientační dechová zkouška 
na alkohol u něj totiž ukázala výsledek 2,42 promile. Celý případ si převzali k dalšímu 
šetření policisté," podotkla Věra Školková. 

 

https://www.jcted.cz/70591-budejovicti-straznici-resili-o-silvestru-agresivni-opilce-i-vystrasena-zvirata/
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V osm hodin večer pak strážníci řešili ničení košů u obchodního centra na Pražské třídě. 
O hodinu později vyjížděli do podkrovního bytu na Pražském předměstí, kde z okna 
létaly skleničky. „Obyvatel se strážníkům svěřil, že z jeho okna skutečně vypadla 
některému z hostů sklenička. Střepy na výzvu strážníků uklidil, k žádnému zranění 
ani škodě majetku naštěstí nedošlo," dodala Věra Školková. 

 

Pondělí, 2. ledna 2023 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Českobudějovické strážníky zaměstnaly Silvestrovské oslavy 

a příchod Nového roku 
 

Silvestrovské oslavy přinesly českobudějovickým strážníkům k řešení nespočet 
rozmanitých případů. Kromě řady osob, které při oslavách přebraly alkoholu, 
se strážníci museli postarat i o zvířata na útěku. Odpalování pyrotechniky totiž 
vystrašilo nejedno domácí zvíře. Strážníci dokonce řešili i případ čtyř koní, kteří utekli 
svému majiteli v Českém Vrbném. Nerozvážné nápady některých oslavujících 
však nebraly konce ani první den v Novém roce. Ničení košů u obchodního centra 
na Pražské třídě zaměstnalo hlídku městské policie 1. ledna v osm hodin večer.  
a házení skleniček z okna podkrovního bytu na Pražském předměstí vyjížděli strážníci 
o hodinu později. Obyvatel dotyčného bytu se strážníkům svěřil, že z jeho okna 
skutečně vypadla některému z hostů sklenička. Střepy na výzvu strážníků uklidil, 
k žádnému zranění ani škodě majetku naštěstí nedošlo. Nechyběla ani oznámení 
na nebezpečný způsob používání zábavní pyrotechniky, jejíž užívání obecně závazná 
vyhláška města ve dnech 31. prosince a 1. ledna umožňuje. 

V neděli 1. ledna v sedm hodin ráno odstavila hlídka městské policie služební vozidlo 
na Náměstí Přemysla Otakara II. a vydala se na pěší pochůzku. Strážníci náhle spatřili, 
jak k jejich služebnímu vozu míří zjevně rozezlený muž. Ten neváhal, zavřenou pěstí 
udeřil do čelního skla a tím ho viditelně poškodil. Strážníci osmatřicetiletého muže 
na místě zadrželi až do příjezdu hlídky Policie ČR. Na jeho jednání měl zcela jistě vliv 
i vypitý alkohol. Orientační dechová zkouška na alkohol u něj totiž ukázala výsledek 
2,42 ‰. Celý případ si převzali k dalšímu šetření policisté. 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicke-strazniky-zamestnaly-silvestrovske-oslavy-prichod-noveho-roku
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Agresivní výpady dalšího muže strážníci řešili na Náměstí Přemysla Otakara II. o den 
dříve. V průběhu hlídkové činnosti spatřili počínající potyčku několika zjevně 
podnapilých osob. Jeden z přítomných mužů náhle obrátil svou pozornost 
na přicházející strážníky a na jejich adresu se snesla řada vulgárních výrazů. Muž 
nereagoval na zákonné výzvy strážníků a pokračoval ve svém projevu. Odmítl 
i provedení orientační dechové zkoušky na alkohol.  

Když strážníci rozhodli o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici, museli 
jeho odpor překonat použitím donucovacích prostředků a nasazením služebních pout. 
O chvíli později si dotyčný ustlal na lůžku protialkoholní záchytné stanice. Třiatřicetiletý 
muž z Českobudějovicka se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku znevážení 
postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupkem proti pořádku v územní 
samosprávě a za odmítnutí orientační zkoušky na alkohol přestupkem podle zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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