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Pondělí, 29. května 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3  

Autor: rad 

___________________________________________________________________________  

Opilý řidič tvrdil, že neřídil 
České Budějovice – Řidiči, který se v sobotu nad ránem připotácel ke svému autu na Husově 

třídě, se sedat za volant nevyplatilo. Jeho malátné počínání celou dobu totiž sledovali strážníci, 

kteří právě projížděli kolem. Přihlíželi tak tomu, jak si do auta sedá zjevně opilý muž i se 

spolujezdkyní a jak autem odjíždí směrem na sídliště Máj. 

Policisté ho vzápětí zastavili. Ve chvíli, kdy si řidič všiml strážníků, z auta vystoupil a tvrdil, že 

auto vůbec neřídil a nechtěl ani předložit řidičský průkaz. Městská policie ho ale celou dobu 

natáčela na kameru. Dokonce se pokusil z místa utéct a spolujezdkyni tam nechal. 

Nakonec ale souhlasil i s dechovou zkouškou. Ta ukázala výsledek 1,89 promile. 

 

Pondělí, 29. května 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________  

Sedmnáctiletá dívka z Liberecka utekla do Českých Budějovic 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Zmatenou dívku, ležící na břehu rybníka v ulici U Hada, nalezl v neděli krátce před osmou 

hodinou večerní náhodný svědek. To ještě netušil, že po dívce pátrají policisté na území celé 

republiky. 

Dívka s nepřítomným pohledem ležela v trávě a navzdory letnímu počasí se nekontrolovaně 

třásla. Muž vyjádřil obavu o její zdraví, dívka však nebyla schopna srozumitelného slova. Dále 

nečekal a na pomoc přivolal hlídku městské policie. 

Strážníci na místě zjistili, že se jedná o sedmnáctiletou dívku z Liberecka. Dívka již byla při 

plném vědomí a byla schopna obstojně komunikovat. Strážníkům se svěřila, že při slunění u 

rybníka usnula a při oslovení neznámým kolemjdoucím se právě probudila. Jak se zde ocitla, 

však strážníkům nevysvětlila. Po několika minutách byly její důvody k zamlčování určitých 

skutečností zřejmý. Strážníci totiž zjistili, že dívka je již několik dní pohřešovaná. Před čtyřmi 

dny odjela sice se souhlasem své matky z domova, jejím cílem však měla být léčebna pro 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230190-sedmnactileta-divka-z-liberecka-utekla-do-ceskych-budejovic
http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230190-sedmnactileta-divka-z-liberecka-utekla-do-ceskych-budejovic
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drogově závislé v hlavním městě. Dívka se cestou sem začala obávat toho, co ji čeká, a místo 

toho odjela ke své kamarádce do Českých Budějovic. Zde pobývala až do chvíle, než ji strážníci 

předali do rukou policistů na obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory. Celý případ si převzali 

k dalšímu šetření pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu. 

Úterý, 30. května 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2  

Autor: zz 

___________________________________________________________________________  

Děti házely z okna na chodník hračky 
České Budějovice – Padající hračka vylekala v jedenáct hodin na náměstí 39letou ženu, když 

před ni spadla na chodník. Byla to další z několika textilních a dřevěných, které se tam již 

povalovaly. Aby nedošlo ke zranění chodců, zavolala žena strážníky. Ti zjistili, že hračky poslaly 

na výlet děti v posledním patře přes mříže okna. K žádnému zranění ani škodě nedošlo. 

Úterý, 30. května 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________  

Děti házely z okna na chodník hračky 
České Budějovice – Padající hračka vylekala v jedenáct hodin na náměstí 39letou ženu, když 

před ni spadla na chodník. Byla to další z několika textilních a dřevěných, které se tam již 

povalovaly. 

Aby nedošlo ke zranění chodců, zavolala žena strážníky. Ti zjistili, že na hračky poslaly na výlet 

děti v posledním patře přes mříže okna. K žádnému zranění ani škodě nedošlo. 
 

Středa, 31. května 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________  

Nadýchal 3,17 promile a vystartoval na strážníky 
České Budějovice - U autobusové zastávky v Branišovské ulici ležel v úterý po půl deváté večer 

silně opilý muž, který nedokázal vstát. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/deti-hazely-z-okna-na-chodnik-hracky-20170529.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nadychal-3-17-promile-a-vystartoval-na-strazniky-20170531.html
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Strážníci naměřili u 65letého občana 3,17 promile v dechu a zjistili u něj krvavé zranění na 

ruce. Poskytli mu první pomoc a přivolali posádku ZZS, již potom asistovali při převozu opilého 

do nemocnice. Po ošetření ho měli odvézt na protialkoholní záchytnou stanici, proti čemuž 

pán vehementně protestoval nadávkami a pokusil se hlídku napadnout. 

Nezbylo nic jiného, než agresivního chlapíka zpacifikovat pomocí donucovacích prostředků. 

Kvůli přestupku proti občanskému soužití mu u správního orgánu hrozí pokuta až 

20.000 korun. 
 

Čtvrtek, 1. června 

Zdroj: tvjecko.cz  

Autor: Jindřich Švejda 

___________________________________________________________________________  

Protikuřácký zákon přinesl i změny v kompetencích městské policie 
Petra ŘÍHOVÁ, moderátorka: 

Protikuřácký zákon přinesl i změny v kompetencích městské policie. Co vše se změnilo z 

pohledu strážníků, zjišťoval v Českých Budějovicích Jindřich Švejda. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Vedení městské policie muselo absolvovat několik školení ohledně změn, které přináší 

platnost protikuřáckého zákona. Strážníci teď budou mít v mnoha případech mnohem větší 

pravomoci. Mohou teď například kontrolovat mladistvé, jestli nejsou pod vlivem alkoholu 

nebo jiných omamných látek. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MPČB: 

Pokud se mladistvý nedopouštěl přestupkového jednání nebo neohrožoval sebe, tak strážníci 

městské policie nebyli oprávněni dělat orientační dechovou zkoušku. To se teďko mění. Pokud 

tam bude podezření na to, že mladistvý požil alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku, 

tak jsou strážníci oprávněni tuto zkoušku udělat. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Rozhodně teď bude třeba dát pozor i na podávání nebo prodej alkoholu mladistvým. Hrozí za 

to vysoké pokuty. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MPČB: 

Další změnou je i to, že strážníci v tuto chvíli již nebudou smět řešit přestupkové jednání, co se 

týče podání nebo prodání alkoholu mladistvým. Do současné doby mohli, po této změně již 

nebudou. Všechny přestupky budou muset oznamovat správnímu orgánu a je třeba 
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podotknout, že pro fyzické osoby horní hranice pokuty je až 150 tisíc, v případě podnikající 

osoby až jeden milion korun. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Změny se týkají také kouření na zastávkách, které teď zákon definuje jako nástupiště. 

David ŠTÝFAL, mluvčí MPČB: 

Nový protikuřácký zákon upravuje přesně nebo přesně definuje nástupiště a na tom nástupišti 

se zakazuje kouřit. Pro lepší přehled, nástupištěm se považuje prostor, který je jasně vyznačen. 

Pokud vyznačen není, bere se za nástupiště prostor o 5 metrů, délce 30 metrů před 

označníkem a za 5 metrů. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Městská policie vás může pokutovat i za odhození nedopalku na ulici a nově zákon zakazuje 

kouřit i na dětských hřištích. Jindřich Švejda, televize Jéčko. 

Pátek, 2. června 

Zdroj: Právo, str. 12  

Autor: kal 

___________________________________________________________________________  

Nadýchal přes tři promile a napadl strážníky  
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na opilého muže, který ležel u autobusové zastávky v Branišovské ulici, 

upozornili strážníky kolemjdoucí. 

Když hlídka na místo přijela, okamžitě přivolala záchranku, protože opilec měl krvavá zranění 

na rukou. 

"Strážníci ještě na místě zjistili, že pětašedesátiletý muž má 3,17 promile alkoholu v dechu. 

Záchranáři ho za asistence strážníků převezli na ošetření do nemocnice," popsal situaci mluvčí 

českobudějovických strážníků David Štýfal. 

Po ošetření lékař rozhodl o převezení muže na záchytnou stanici. To se ale opilci nelíbilo a 

zdravotníkům začal sprostě nadávat. Pak se pokusil napadnout strážníky. 

"Agresivitu muže strážníci zastavili až po použití donucovacích prostředků. Muž se dopustil 

přestupků proti občanskému soužití a u správního orgánu mu hrozí pokuta až do dvaceti tisíc 

korun," uzavřel Štýfal. 

přestupku proti občanskému soužití, kterého se dopustil hrubostmi vůči strážníkům.  
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Pátek, 2. června 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________  

Strážníci zachránili dvě kola 
České Budějovice - Zloději bicyklů si nyní vybírají z pestré nabídky přímo na ulicích. Ne všichni 

majitelé si uvědomují, že nestačí kolo jen volně uzamknout. 

O tom se přesvědčil 27letý cyklista na Lannově třídě, který svůj dopravní prostředek sice 

zajistil, ale k ničemu pevnému nepřipoutal. Díky operátorovi městského kamerového systému, 

jehož upoutala podezřelá manipulace s kolem, strážníci nenechavce chytili i s lupem. Druhé 

kolo se vrátilo k páníčkovi poté, co u obchodního centra Mercury kontrolovala smíšená hlídka 

strážníka s policistou muže jedoucího po chodníku. Prověřila výrobní číslo a zjistila, že toto 

horské kolo figuruje v databázi odcizených kol.  
 

Pátek, 2. června 

Zdroj:budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

___________________________________________________________________________  

Řidiči aut si z chodníku udělali parkoviště. Školáci musí po silnici  

pátek, 2. června 2017, 08:41 

Auta zaparkovaná na chodníku. Často ještě vedle nic další řada stojících automobilů. A chodci, 

ráno a odpoledne hlavně školáci, proplétající se mezi projíždějícími vozidly. To je dennodenní 

obrázek v ulici Fráni Šrámka v Českých Budějovicích. Neutěšená a hlavně nebezpečná situace 

už tam takhle trvá několik měsíců, od doby, kdy se začalo pracovat na novém dvojčeti IGY 2. 

Městská policie teď přislíbila, že si na zmiňovanou lokalitu posvítí.  

Perné chvíle zažívají chodci, kteří se rozhodli vydat se budějckou ulicí Fráni Šrámka, v úseku od 

Pražské třídy ke Kostelní ulici. Nebo v opačném směru. Ulicí mezi hotelem Clarion a stavbou 

obchodního centra IGY 2 nemají kudy jít, a tak musí po silnici, kde se motají mezi projíždějícími 

auty. Celý chodník lemující ulici totiž okupují denně od rána do večera zaparkovaná auta. A 

jejich řidiči si rozhodně nedělají těžkou hlavu z toho, že stojí na chodníku a navíc pod dopravní 

značkou, která jasně zakazuje zastavení ve zmiňovaných místech. 

 „Je to šílené, hlavně ráno. Děti, které jdou do školy, musí po silnici, kde se motají mezi 

projíždějícími auty. A totéž platí, když jim skončí vyučování. Já nechápu, že to někdo neřeší. 

Tahle situace už tam trvá několik měsíců. Divím se, že se ještě nikomu nic nestalo. Navíc vedle 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zachranili-dve-kola-20170602.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/doprava/15598-ridici-aut-si-z-chodniku-udelali-parkoviste-skolaci-musi-po-silnici.html
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aut zaparkovaných na chodníku často stojí ještě další, tudíž je mnohdy složité jen touto částí 

ulicí projet,“ rozčilovala se Pavla Neveklovská z Českých Budějovic. 

 „Pokud se něco takového děje, lidé nám musí dát vědět. Opravdu není v silách strážníků, aby 

zachytili všechny situace v rozporu s pravidly. Těch problémových míst ve městě je opravdu 

hodně,“ uvedl mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal, který bral dotaz Budějcké 

Drbny zároveň jako podnět a přislíbil okamžité řešení.  

„Všichni to ví a vidí a jen strážníci ne? To je k smíchu. Tady u Clarionu v ulici Fráni Šrámka už 

to fakt trvá několik měsíců. A naše městská policie to dosud nezaregistrovala? Hlavně, že 

denně rozdávají lístečky po sídlištích a v dalších místech, kde třeba nevznikají takhle 

nebezpečné situace. Chápu, že pravidla se dodržovat musí, nebo měla by se, ale přece jen. 

Tady jde těm dětem a chodcům pomalu denně o život. A nezávidím ani těm řidičům, kteří mají 

strach, aby někoho nesrazili,“ uvedl Radek Šimánek z Českých Budějovic.  

„Ani se mi moc nechce věřit, že by strážníci o zmiňované, a podle mě velice nebezpečné situaci, 

nevěděli. Vždyť nedávno, když tam nefungovaly semafory, řídili dočasně dopravu. Stáli přímo 

proti autům zaparkovaným na chodníku v ulici Fráni Šrámka,“ kroutila hlavou rozčarovaná 

obyvatelka Českých Budějovic. „Tehdy strážníci situaci s řidiči řešili. Ale opravdu tam nemůžou 

být každý den. Jak už jsem řekl, pokud se tam, a i jinde něco takového děje, obraťte se na 

městskou policii. Zavolejte na linku 156. Strážníci se danou věcí či případem určitě budou hned 

zabývat,“ dodal mluvčí a znovu přislíbil okamžité řešení situace v ulici Fráni Šrámka.  

 

Sobota, 3. června 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________  

Dělal binec a vydával se za Němce 
 

3.6.2017 12:11  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V noci na dnešek budějovičtí strážníci řešili desetkrát rušení nočního 

klidu. Jednalo se především o hlučné hosty v restauracích, ale i partičky procházející nočním 

městem a hlasitě se bavící. Nejvíce však zaměstnal strážníky případ před jednou z restaurací v 

ulici J. Š. Baara. 

Krátce před půlnocí vyjížděla hlídka na oznámení o rušení nočního klidu. Strážníci při příjezdu 

spatřili skupinu, která na spánek obyvatel zdejší čtvrti příliš nedbala. Při příchodu strážníků 

začal jeden z přítomných mužů hlasitě pokřikovat v německém jazyce. Strážníci předpokládali, 

že se jedná o cizince, proto ho v německém jazyce vyzvali k prokázání totožnosti. Muž však 

náhle začal česky strážníkům nadávat. Odmítal se legitimovat a teprve výstraha, že bude 

http://www.jcted.cz/budejovicko/delal-binec-a-vydaval-se-za-nemce/
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předveden na nejbližší služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti, muže nakonec přiměla 

předložit svůj občanský průkaz. 

Byl to čtyřicetiletý Budějovičák, žádný Němec. Bude se teď zpovídat z rušení nočního klidu i 

přestupku proti občanskému soužití, kterého se dopustil hrubostmi vůči strážníkům.  

Sobota, 3. června 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Otta Edwin 

___________________________________________________________________________  

Vydával se za cizince a rušil noční klid 
České Budějovice - V Českých Budějovicích řešili v noci na sobotu strážníci 10 případů rušení 

nočního klidu. 

Jednalo se především o hlučné hosty v restauračních podnicích, ale i partičky procházející 

nočním městem a hlasitě se bavící sousedy. Nejvíce však zaměstnal strážníky případ před 

jednou z restaurací v ulici J. Š. Baara. 

"Krátce před půlnocí vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o rušení nočního klidu hosty 

postávajícími před jedním z restauračních podniků. Strážníci při příjezdu spatřili skupinu, která 

na spánek obyvatel zdejší čtvrti příliš nedbala," uvedla k případu mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

Při příchodu strážníků začal jeden z přítomných mužů hlasitě pokřikovat v německém jazyce. 

"Strážníci předpokládali, že se jedná o cizince, proto ho v německém jazyce vyzvali k prokázání 

totožnosti. Muž však náhle začal mluvit plynně česky a začal častovat strážníky vulgárními 

výrazy. Na jejich opakovanou výzvu k předložení dokladů již v českém jazyce odmítal 

uposlechnout. Výstraha, že bude předveden na nejbližší služebnu Policie ČR ke zjištění 

totožnosti, však muže nakonec přiměla předložit svůj občanský průkaz," popsala další dění 

Věra Školková. 

Strážníci čtyřicetiletého muže z Českých Budějovic poučili o tom, že se bude zpovídat nejen 

z přestupku rušení nočního klidu, ale i přestupku proti občanskému soužití, kterého se dopustil 

hrubým jednáním vůči strážníkům. 
 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vydaval-se-za-cizince-a-rusil-nocni-klid-20170604.html
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Sobota, 3. června 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Otta Edwin 
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Muž vyhrožoval spolubydlícím se šroubovákem v ruce 
České Budějovice - Ublížit svým spolubydlícím chtěl muž (52) ukrajinské národnosti při 

incidentu, k němuž v noci na sobotu vyjížděli českobudějovičtí strážníci do bytu na 

Pražské třídě. 

Aby zdůraznil svou výhrůžku, vzal si agresor do ruky šroubovák. "Ten držel ještě při příjezdu 

strážníků," popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Doplnila, že na 

důraznou výzvu strážců zákona muž šroubovák odložil. 

Muže vyprovokovala hádka se spolubydlícími. Kuráž si dodal i alkoholem, orientační dechová 

zkouška ukázala výsledek 0,84 promile.  

Strážníci následně na místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si případ převzala. 

Zda se bude jednat o přestupek proti občanskému soužití, nebo trestný čin, ukáže další šetření 

policistů. 
 

Sobota, 3. června 

Zdroj:ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Otta Edwin 

___________________________________________________________________________  

Patnáctiletý popíjel ve společnosti sestry 
České Budějovice - Sokolský ostrov v Českých Budějovicích se v noci stává místem, o kterém 

se nezletilé děti domnívají, že je ideální pro nedovolené popíjení alkoholu. 

O tom se opět přesvědčili strážníci, když v půl jedenácté večer v pátek 2. června vyjížděli na 

oznámení o dvou mladistvých popíjejících alkohol u plaveckého bazénu. 

"Strážníci na místě nalezli dva sourozence. Šestadvacetiletou ženu a jejího teprve 

patnáctiletého bratra. Chlapec se na výzvu strážníků dobrovolně podrobil dechové zkoušce na 

alkohol. Nadýchal 0,18 ‰," uvedla k případu mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková. Zda se chlapec chystal dále popíjet alkohol se souhlasem své sestry, to bude 

předmětem dalšího šetření oddělení sociálně právní ochrany dětí. Dvojice se po poučení 

strážníků o dalším postupu odebrala domů. 
 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vydaval-se-za-cizince-a-rusil-nocni-klid-20170604.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/patnactilety-popijel-ve-spolecnosti-sestry-20170603.html

