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Českobudějovičtí strážníci vypátrali pohřešovanou dvanáctiletou 

dívku   

Celostátně hledanou dvanáctiletou dívku z Frýdecko-Místecka vypátrali ve středu 
večer českobudějovičtí strážníci. Dívku spatřili při kontrole v obchodním centru na 
Pražské třídě. Nezletilou okamžitě předali do rukou policistů. 

Ve středu 16. března krátce po osmé hodině večerní prováděla 
hlídka městské policie kontrolní činnost v obchodním centru na Pražské třídě. Při 
průchodu prvního patra strážníci náhle spatřili jim povědomou tvář. Ta patřila 
pohřešované nezletilé dívce, po které v té době pátrali policisté. Strážníkům se jejich 
správná domněnka po kontrole totožnosti nezletilé skutečně potvrdila. Dvanáctiletou 
dívku z Frýdecko-Místecka o několik minut později předali do rukou policistů na 
Obvodním oddělení Policie ČR v ulici 28. Října. 

  

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-vypatrali-pohresovanou-dvanactiletou-divku
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Kopal do koše a hrubě obtěžoval hosty klubu. Po neuposlechnutí 

výzvy strážníků skončil v poutech   

Čtyřiačtyřicetiletý muž navštívil ve středu v noci centrum jihočeské metropole. Zábavu 
však pojal po svém. Strážníci ho ve čtvrtek nad ránem v Krajinské ulici spatřili, jak kope 
do odpadkového koše, čemuž následovalo hrubé obtěžování hostů před klubem. Tím 
však jeho projev neskončil. Hrubé nadávky a neuposlechnutí opakovaných výzev 
zasahujících strážníků pro něj skončilo nasazením pout. Muže po vystřízlivění čekají 
potíže se zákonem. 

Ve čtvrtek 17. března ve čtvrt na jednu ráno prováděla hlídka městské policie kontrolní 
činnost v Krajinské ulici. Před vchodem do jednoho z klubů strážníci spatřili muže, který 
právě kopl do odpadkového koše. Poté začal hrubě obtěžovat návštěvníky postávající 
před provozovnou. Strážníci okamžitě k agresorovi přistoupili a vyzvali ho k prokázání 
totožnosti. Muž však ani na opakované výzvy nereagoval a strážníky při jednání 
častoval hrubými výrazy. Nepomohla ani zákonná výzva s výstrahou, že budou proti 
němu použity donucovací prostředky. O několik vteřin později skončil v poutech 
strážníků. Ti poté na místo přivolali hlídku Policie ČR a Zdravotnickou záchrannou 
službu. Strážníci mezitím muže vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky, kterou 
však dotyčný záměrně znemožňoval. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná 
o čtyřiačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic. Zdravotníci dotyčnému ošetřili 
drobné zranění v obličeji a za asistence strážníků v sanitním vozidle ho převezli do 
zdravotnického zařízení. Odtud byl muž po poučení o dalším postupu propuštěn. 
Čtyřiačtyřicetiletý muž se po vystřízlivění bude zpovídat z přestupku neuposlechnutí 
výzvy a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a z přestupku proti 
majetku. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

 
 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/kopal-do-kose-hrube-obtezoval-hosty-klubu-po-neuposlechnuti-vyzvy-strazniku-skoncil-v-poutech
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Muž ležící na zastávce nadýchal 3,45 promile, převozu na záchytku 

se bránil 

České Budějovice - V Nádražní ulici tento týden hlídka 
budějovické městské policie našla v nočních hodinách v přístřešku MHD spícího muže. 
Na výzvu strážníků při pokusu vstát z lavičky upadl na zem. V krvi měl 3,45 ‰ alkoholu. 
Strážníci rozhodli o převozu dotyčného na protialkoholní a protitoxikomanickou 
záchytnou stanici. Muž se však začal bránit a odmítal nastoupit do služebního vozidla. 
Podařilo se ho do vozidla usadit až za použití donucovacích prostředků. 
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Muž ležící na zastávce nadýchal 3,45 promile, převozu na záchytku 

se bránil 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dvojice mužů se v pondělí 14. března večer posilnila alkoholem 
víc, než bylo zdrávo. Oba pak ulehli na lavičku zastávky autobusu, kde je nalezla hlídka 
českobudějovické městské policie. Přestože jeden z mužů nadýchal 3,45 promile 
alkoholu a nebyl schopen stát na nohou, postavil se strážníkům na odpor. Ti ho museli 
na záchytnou stanici dopravit za použití donucovacích prostředků. 

Hlídka prováděla krátce po 23. hodině kontrolní činnost v Nádražní ulici. V přístřešku 
zastávky MHD strážníci spatřili dva muže ležící na lavičce. Jak se po jejich probuzení 
ukázalo, dvojice se předtím značně posilnila alkoholem. Jeden z mužů byl schopen 
samostatné chůze a na výzvu strážníků z místa odešel. 

Jeho společník však při pokusu vstát z lavičky upadl na zem. Následně provedená 
orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 3,45 promile. Strážníci 
proto rozhodli o jeho převozu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 
stanici. Muž se však začal bránit a odmítal nastoupit do služebního vozidla. Strážníkům 
se ho podařilo do auta usadit až za použití donucovacích prostředků. Následně ho 
převezli na záchytnou stanici, kde ho předali do rukou zdravotníků. 

Čtyřicetiletý muž se bude po vystřízlivění zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupku podle zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek. Případem se bude dále zabývat příslušný správní 
orgán. 
  

https://www.jcted.cz/63744-muz-lezici-na-zastavce-nadychal-3-45-promile-prevozu-na-zachytku-se-branil/
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Zraněná seniorka   
 

Strastiplné okamžiky zažívala seniorka (88), která žije sama a poranila si nohu v bytě v 
domě na sídlišti Šumava. Neměla u sebe ani mobilní telefon a nezbývalo jí nic jiného 
než volat zoufale o pomoc. Naštěstí ji zaslechla sousedka, která zavolala policisty. 
"Strážníci se zpoza zamčených dveří od ženy dozvěděli, že si zranila nohu a nemůže 
vstát," popisovala zásah mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. Hlídka 
nakonec sehnala příbuzného ženy, který byt otevřel, a o ženu se mohli postarat 
zdravotníci. 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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