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 Rakušan řídil podnapilý  
České Budějovice – Včera k ránu se městem projížděl podnapilý řidič. Nasedl na náměstí 

Přemysla Otakara II. do osobního automobilu rakouské poznávací značky a projel centrem na 

Husovu ulici. Za krátkou dobu se dopustil několika přestupků včetně jízdy jednosměrnou 

komunikací v protisměru a zákazu odbočení. Na náměstí muže zachytil městský kamerový 

systém, poté ho pronásledovala hlídka městské policie, která ho zastavila Na Dlouhé louce. 

Strážníci městské policie mladíkovi naměřili při orientační dechové zkoušce 2,14 promile. 

 

Úterý, 28. března 

Zdroj: www.tvjecko.cz (odkaz) 

Autor: redakce 
___________________________________________________________________________  

Opilec si marně pokoušel loknout z přístroje na měření alkoholu 

České Budějovice – Úsměvnou situaci s namol opilým 63letým mužem zažili minulý týden 

českobudějovičtí strážníci. Když v úterý 21. března odpoledne přijeli k dětskému hřišti v 

Suchém Vrbném, našli na lavičce muže, který měl vedle sebe prázdnou láhev od vodky. 

Mluvčí strážníků Věra Školková řekla, že dotyčný nebyl schopen se strážníky souvisle 

komunikovat a nedokázal kontrolovat své pohyby. Několikrát se pokusil z lavičky zvednout 

a odejít. Udržet rovnováhu však bylo nad jeho možnosti. Strážníci ho proto ihned odvezli na 

záchytku. 

„Množství alkoholu v dechu se ale u podnapilého muže zjistit nepodařilo. Zdravotnický 

personál se sice několikrát pokusil muže podrobit orientační dechové zkoušce, ale marně. Muž 

měl zřejmě náladu v pití pokračovat a neuvědomoval si, kde je. Do přístroje na měření 

alkoholu v dechu nedýchal, ale pokoušel se z něho opakovaně napít,“ popsala mluvčí. 

Za první tři měsíce roku už budějovičtí strážníci odvezli na záchytku 72 opilých lidí. 

 

 

 

http://www.tvjecko.cz/opilec-si-marne-pokousel-loknout-z-pristroje-na-mereni-alkoholu/
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Na Sokoláku slavila dívka čtrnácté narozeniny s alkoholem 
České Budějovice - V sobotu (1.4.) večer byli českobudějovičtí strážnici upozorněni na partičku 
mladistvých, kteří nezvládli pití alkoholu. 

Teprve čtrnáctiletá dívka se na oslavě narozenin opila tak, že nebyla schopná vstát ze země. 
Dechová zkouška ukázala výsledek téměř 2 ‰ alkoholu. Byla proto převezena na dětské 
oddělení krajské nemocnice, kde si ji po vyšetření převzal její otec. Celý případ bude mít dohru 
na oddělení sociálně – právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 
 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-sokolaku-slavila-divka-ctrnacte-narozeniny-s-alkoholem-20170402.html

