
 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 1 

 

MONITORING TISKU – 27. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Sobota, 7. července 2018 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 

Městská policie řešila potyčku silně opilých bezdomovců 

Před svátky museli řešit policisté v parku Na Sadech potyčku dvou bezdomovců. Jeden musel 
být s krvavým zraněním ošetřen. Oba nadýchali velké množství promile alkoholu.  

„Ve středu krátce po osmé hodině večerní došlo v blízkosti fontány k potyčce dvou mužů. Jeden 
z nich prudce strčil svého soupeře do hrudi a ten v důsledku tvrdého pádu utrpěl krvácející 
zranění na hlavě. Potyčce přitom nečinně přihlíželo dalších šest osob bez domova, 
posedávajících na lavičkách. Kolemjdoucí strážníci okamžitě zasáhli a na místo poté přivolali 
zdravotnickou pomoc a hlídku Policie ČR,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.  

„Jak se vzápětí ukázalo, jednalo se o jim dobře známé tváře. Patřily totiž čtyřiačtyřicetiletému 
a pětačtyřicetiletému muži bez domova. Důvod sporu se však strážníci nedozvěděli. Svou roli 
sehrál zcela jistě i alkohol. Orientační dechová zkouška provedená u útočníka ukázala výsledek 
3,44 ‰, zraněný muž dokonce nadýchal více než 4 ‰ alkoholu,“ dodala Školková. Případ dále 
řeší policisté z Obvodního oddělení státní policie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20248-mestska-policie-resila-potycku-silne-opilych-bezdomovcu.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20248-mestska-policie-resila-potycku-silne-opilych-bezdomovcu.html
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Policisté i strážníci během prázdnin posilují hlídky na cyklostezkách 

Kontroly cyklistů probíhají i v centrech měst. Důvodem je především důraz na bezpečnost. 

Jižní Čechy - Na některých místech v kraji se s příchodem prázdnin pohyb cyklistů až 
zdvojnásobil. Riziko úrazu je tedy mnohem vyšší. Krajské město počet hlídek městských 
strážníků na cyklostezkách navýšilo. Lidé nejčastěji podceňují povinnou výbavu, dobrou 
viditelnost a mnohdy nedodržují běžné dopravní předpisy. Na přeplněných cyklostezkách je 
navíc potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost a odstup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jihoceskatelevize.cz/zpravy/661-policiste-i-straznici-behem-prazdnin-posiluji-hlidky-na-cyklostezkach.html
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Napadení ženy podnapilými muži zabránil náhodný svědek 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Napadání a vulgární urážky od dvou podnapilých mužů si museli v neděli 
večer vyslechnout obyvatelé Rožnova. Muži se nejprve usídlili na zastávce MHD, o chvíli 
později se přemístili před vchod do jednoho z obytných domů. Jejich terčem se stala žena 
právě vycházející z domu. Proti výtržníkům musela zasáhnout hlídka městské policie. 

Na oznámení o dvojici mužů ležící na chodníku před jedním z domů na Lidické třídě vyjížděli 
strážníci v neděli 1. července v 19 hodin. Strážníky na místě oslovila osmatřicetiletá žena, která 
jim popsala průběh celé události. „Dva muži polehávající na chodníku se jí měli pokusit 
napadnout, když vyšla z domu. Napadení zabránil náhodný svědek, který jí před agresory 
uchránil. To potvrdilo i několik přítomných svědků," přiblížila mluvčí českobudějovické 
městské policie Věra Školková. 

Dodala, že sedmadvacetiletý muž z Jindřichohradecka a dvaačtyřicetiletý Slovák však jakékoliv 
obvinění odmítali a odmítli se k události vyjádřit. „Orientační dechová zkouška na alkohol u 
staršího z nich ukázala, 2,66 promile, u mladšího dokonce 3,55 promile. Žena, která se s nimi 
střetla, naštěstí neutrpěla žádné zranění," dodala mluvčí. Případ dál řeší Policie ČR. 

 

  

http://www.jcted.cz/budejovicko/napadeni-zeny-podnapilymi-muzi-zabranil-nahodny-svedek/
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Čtrnáctiletý chlapec popíjel v budějckém parku alkohol. Nadýchal 

téměř jeden a půl promile  

Budějcká městská policie vyjížděla na konci června do parku Čtyři Dvory na sídlišti Máj, kde 
měli dva nezletilí chlapci popíjet alkohol. Hlídka městské policie, kterou přivolal náhodný 
svědek, jejich dýchánek ukončila. Jeden z chlapců nadýchal přes jedno promile, jeho případ 
bude řešit oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

Na oznámení o dvojici nezletilých chlapců, kteří měli v parku na sídlišti Máj sebrat cizí batoh a 
přitom popíjet alkohol, vyjížděla hlídka městské policie na konci června.  

„Strážníky na místě oslovil svědek, který ukázal na dva přítomné chlapce. Ti měli sebrat batoh 
jinému. Čtrnáctiletý a patnáctiletý chlapec se strážníkům svěřili, že batoh vzali jen ze žertu a 
hned ho vrátili. Popíjení alkoholu se však u jednoho z nich potvrdilo,“ uvedla mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková.  

U patnáctiletého chlapce ukázala orientační dechová zkouška na alkohol nulový výsledek, jeho 
čtrnáctiletý kamarád však nadýchal 1,33 promile. Kde alkohol zakoupil, ale strážníkům 
neprozradil.  

„O několik desítek minut později předali strážníci čtrnáctiletého chlapce do rukou jeho otce s 
poučením, že dalším šetřením případu se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu,“ dodala Školková.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20195-ctrnactilety-chlapec-popijel-v-budejckem-parku-alkohol-nadychal-temer-jeden-a-pul-promile.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20195-ctrnactilety-chlapec-popijel-v-budejckem-parku-alkohol-nadychal-temer-jeden-a-pul-promile.html

