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Fetovali v přímém přenosu. Sledoval je kamerový systém 
19.3.2018 12:08  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Kamery vidí ledacos. V úterý 13. března krátce před druhou hodinou 

ranní spatřil operátor městského kamerového systému na Sokolském ostrově podezřelou věc. 

Jeden z mladíků vysypal neznámou látku na plochu displeje mobilního telefonu a vdechovat ji 

začala celá trojice aktérů. Strážníci se obratem vydali na místo.  

Na místě zastihli sedmnáctiletého mladíka ve společnosti dvou osmnáctiletých kamarádů. Ti 

se strážníkům nejprve snažili tvrdit, že neznámou látku nalezli. Jakmile však strážníci vyrukovali 

s důkazem ve formě kamerového záznamu, obrátili. Přiznali, že se skutečně jedná o omamnou 

a psychotropní látku, kterou si sami přinesli. 

Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku Policie ČR. Zda se bude jednat o přestupek nebo 

trestný čin, bude předmětem dalšího šetření policistů z obvodního oddělení Policie ČR v ulici 

28. Října. 

 

Sobota, 24. března 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Policisté za mužem vyjeli šestadvacetkrát 
České Budějovice - V sobotu 24. března po 9. hodině ranní vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o muži, který se usídlil v prostorách lékárny na sídlišti Šumava a odmítá odejít. 

24.3.2018  

Na místě se ukázalo, že se jedná o známou firmu. Od začátku tohoto roku policisté vyjížděli za 
šestačtyřicetiletým mužem již dvacet šest krát. Dotyčný muž je bez domova a přespává 
v chodbě domu na Máji, aby byl nablízku své bývalé partnerce navzdory tomu, že o to žena 
nijak nestojí. Stejně jako vždy, i tentokrát byl muž podnapilý a neschopný chůze. Věra 
Školková, tisková mluvčí městské policie, uvádí: "Jelikož muž trpí neurologickým 

http://www.jcted.cz/fetovali-v-primem-prenosu-sledoval-je-kamerovy-system/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policiste-za-muzem-vyjeli-sestadvacetkrat-20180324.html
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onemocněním, strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu k posouzení jeho 
zdravotního stavu." Dotyčný byl odvezen na protialkoholní záchytnou stanici. Na večer, po 
zotavení a propuštění, se znovu snažil dostat do domu na sídlišti Máj, kde neoprávněně 
přespává. "Odtud ho museli opět vyprovodit strážníci," říká Věra Školková. 

Neděle, 25. března 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

 

Parkoviště řidiči nestačilo 
České Budějovice - Strážníci městské policie se v sobotu 24. března v půl jedné ráno stali 

svědky podezřelého manévru při otáčení vozidla značky Hyundai na parkovišti. Stalo se tak 

u obchodního centra na sídlišti Máj. 

včera 11:15  

Muži za volantem ve věku třiceti let nestačilo na otočení auta parkoviště a najel na chodník. 

Když ani nedal znamení o změně směru jízdy při vjíždění na hlavní silnici, strážníci pojali 

podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Poté, co podezřelého řidiče 

zastavili a podrobili ho orientační dechové zkoušce na alkohol, se jejich domněnka se 

potvrdila. Muž nadýchal 1,42 a 1,33 ‰. Dotyčný přiznal, že vypil několik piv. "Strážníci 

následně muže předali k dalšímu opatření přivolaným policistům. Muže nyní čeká obvinění 

z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," vysvětluje Věra Školková, tisková mluvčí 

městské policie, a dodává: "Téměř každý víkend odhalí strážníci i několik řidičů, kteří neváhají 

sednout za volant motorového vozidla podnapilí." 

 

Neděle, 25. března 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Muž vyhrožoval v bytě na budějckém sídlišti manželce i dceři. Před 

strážníky ale utekl 
 neděle, 25. března 2018, 11:33 

U sporu mezi manželským párem na sídlišti Máj v Českých Budějovicích zasahovali v sobotu 

24. března odpoledne strážníci. Dlouhodobé neshody, při nichž muž obvykle vyhrožuje své 

manželce i dceři, však tentokrát již u ženy vzbudily důvodnou obavu o jejich zdraví. Rozhodla 

se proto na pomoc přivolat strážníky. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/parkoviste-ridici-nestacilo-20180325.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18945-muz-vyhrozoval-v-byte-na-budejckem-sidlisti-manzelce-i-dceri-pred-strazniky-ale-utekl.html
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Žena, která se v sobotu 24. března krátce po třetí hodině odpoledne obrátila na 

českobudějovickou městskou policii a uvedla, že její podnapilý partner jí i dceři ve společně 

obývaném bytě vyhrožuje ublížením na zdraví. „Na strážníky na místě čekala žena, která měla 

být objektem verbálního napadení. Dvaapadesátiletá obyvatelka Českých Budějovic se svěřila, 

že podobná situace se dlouhodobě opakuje. Psychický nátlak zatím naštěstí nikdy neskončil 

fyzickým napadením. Slova ženy potvrdil i její otec, který jí přispěchal na pomoc. Agresor však 

na strážníky nečekal a před jejich příjezdem z bytu utekl," uvedla mluvčí českobudějovické 

městské policie Věra Školková. Podle popisu jeho ženy strážníci ale našli třiačtyřicetiletého 

muže nedaleko od domova. Agresora si poté převzali do své „péče“ muži zákona. A dalším 

šetřením případu se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky 

Čtyři Dvory.  

 

 

 

 


