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Pondělí,  18. června 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: kam 

 

Utekla a ještě kouřila na zastávce 
České Budějovice – Při kontrolní objížďce městem spatřila v sobotu před druhou hodinou ranní 

hlídka městské policie v ulici Nádražní u Mercury centra kouřící patnáctiletou dívku na 

zastávce autobusu. 

Zapálit si cigaretu na zastávce je zákonem zakázáno, proto se policisté rozhodli dívku zastavit. 

Zjistili, že dívka navíc odešla z domova ve Strakonicích do víru krajského města bez vědomí své 

matky, se kterou bydlí. Strážníci matku informovali. 

Úterý,  19. června 2018 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: kal 

 

Opilec vyhrožoval kolemjdoucím  
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na opilého muže, který vyhrožoval fyzickou likvidací kolemjdoucím u 

železničního mostu v Nádražní a Vodní ulici v krajském městě, upozornili před pá dny 

českobudějovickou městskou policii manželé. 

Muž jim sprostě nadával a své výhrůžky umocňoval kameny, které svíral v ruce. "Na místo byly 

neprodleně vyslány hlídky městské policie. Agresorem byl čtyřiapadesátiletý občan Rumunska 

žijící v Českých Budějovicích. Neměl u sebe žádné doklady a jeho totožnost nebylo možné 

věrohodně ověřit, a tak byl předveden na obvodní oddělení Policie České republiky," uvedl 

mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

Po ověření totožnosti strážníci muže poučili, že spáchal přestupek proti občanskému soužití, 

jenže o hodinu později opilý Rumun vyhrožoval kolemjdoucím znovu. Byl proto převezen na 

protialkoholní záchytku. 
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Na částečně uzavřené silnici se zatím nepracuje. I tak auta z Lidické do 

L. B. Schneidera nemohou 

čtvrtek, 21. června 2018, 06:57 

Už několik dní je uzavřená frekventovaná budějcká křižovatka ulic Boženy Němcové a L. B. 

Schneidera. Rekonstrukce, na jejímž konci budou křižovatku řídit semafory, ale trápí 

nejednoho řidiče. Na některých částech ulic se totiž stále nic neděje. I přesto je ale zdobí 

značky zákaz vjezdu. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-

1526401002696-2'); }); Rekonstrukce uzavřela ulici L. B. Schneidera už v sobotu 16. června. 

Část od ulice Boženy Němcové k Lidické třídě je průjezdná jen jedním směrem, druhá část, 

vedoucí k budějcké nemocnici, je kompletně uzavřená. Narozdíl od první zmiňované části, u 

nemocnice už probíhají první úpravy. Důležitou spojkou z Lidické třídy k budějcké nemocnici 

tak řidiči neprojedou. Jediným důvodem je ale značka zákaz vjezdu, jejíž dodržování pečlivě 

hlídají strážníci městské policie. Proč je tedy ulice, na níž se na první pohled nic neděje, 

uzavřená? Podle budějckého náměstka primátora Petra Holického už město do stavby 

zasahovat nemůže. „Křižovatka byla předána zhotoviteli a práce, které na ní probíhají, nebo 

neprobíhají, už jsou plně v jeho kompetenci. Město sice nějakým způsobem dohlíží na 

dodržení harmonogramu, ale není v naší moci odstranit značku, protože se na daném úseku 

nic neděje,“ vysvětluje náměstek s tím, že ne všechny práce, které je třeba udělat, jsou hned 

vidět. ČTĚTE TAKÉ: Rekonstrukce frekventované budějcké křižovatky začíná. Na konci července 

bude řízena semafory Zhotovitelská firma má na zakázku šestačtyřicet dní. Hotovo by tak mělo 

být na konci července. Podle Holického by se rekonstrukce neměla krýt s chystanou opravou 

Lidické třídy. Alespoň jeden z těchto úseků totiž musí zůstat průjezdný.  
 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/doprava/20040-na-castecne-uzavrene-silnici-se-zatim-nepracuje-i-tak-auta-do-l-b-schneidera-nemohou.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/doprava/20040-na-castecne-uzavrene-silnici-se-zatim-nepracuje-i-tak-auta-do-l-b-schneidera-nemohou.html
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

 

Nedbal varování, sahal dál a pes ho rafnul 
České Budějovice - Krvavým pokousáním ruky skončila snaha 70letého muže spřátelit se 

s neznámým psem v restauraci na Žižkově třídě. 

Přestože ho majitel zvířete několikrát vyzval, aby na psa nesahal, nedal se říct. Zvířeti se 

obtěžování také nelíbilo, proto se po něm ohnalo a zranilo ho. Strážníci milovníka psů ošetřili 

a zavolali záchranku, jež ho převezla do nemocnice. Čtyřnožec byl očkován proti vzteklině, což 

majitel doma prokázal očkovacím průkazem. Zraněný uznal, že si za to může sám. 
 

Pátek,  22. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Sedmdesátiletého muže pokousal cizí pes. Senior přiznal, že si za 

zranění může sám 
sobota, 23. června 2018, 14:52 

Strážníci městské policie museli v uplynulém týdnu vyjíždět k případu, kdy sedmdesátiletého 

muže pokousal pes. K incidentu došlo v pondělí 18. června v jedné z restaurací na Žižkově třídě. 

Muž neposlechl majitele psa, který ho žádal, aby na zvíře nesahal a odnesl si tak krvavé 

zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.  

„O tom, že na cizí psy se nesahá, se přesvědčil v pondělí 18. června sedmdesátiletý muž z 

Českých Budějovic. V půl osmé večer přijalo operační středisko městské policie oznámení o 

muži, kterého pokousal pes v jedné z restaurací na Žižkově třídě. Po příjezdu na místo strážníci 

zjistili, že sedmdesátiletý muž byl pokousaný v oblasti ruky. Hlídka muži poskytla první pomoc, 

ale zranění vyžadovalo lékařské ošetření,“ popsal mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal s tím, že hlídka muži přivolala zdravotnickou záchrannou službu, která jej převezla 

do nemocnice. Majitel psa se strážníky spolupracoval a uvedl, že pokousaného muže 

několikrát upozornil, aby na psa nesahal. Ten si nedal říct a pes se po muži ohnal a kousl ho do 

ruky. Podle Štýfala bylo důležité, že pes byl očkovaný proti vzteklině. Majitel psa u sebe sice 

neměl očkovací průkaz, ale strážníci jej doprovodili domů, kde jim dokument nezbytný pro 

ošetřujícího lékaře předložil. Kdyby páníček potvrzení o naočkovanosti psa nepředložil, 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nedbal-varovani-sahal-dal-a-pes-ho-rafnul-20180622.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20078-sedmdesatileteho-muze-pokousal-cizi-pes-senior-priznal-ze-si-za-zraneni-muze-sam.html
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zraněného muže by čekala zdlouhavá vyšetření. „Pokousaný muž se na místě přiznal, že si za 

zranění může sám a událost si ani jeden z mužů nepřál dále řešit. Pokousaný muž byl převezen 

k ošetření do nemocnice,“ doplnil mluvčí.  
 

 

 

 


