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Dlouhodobý spor mezi sousedy vyvrcholil nadávkami a fackou 
 

Šestapadesátiletý obyvatel Nových Hodějovic si po svém „vyšlápl" na mladšího souseda. 

Neustále obtěžuje své okolí hlasitým projevem, tak vysvětloval rozhořčený útočník důvod 

svého počínání přivolaným českobudějovickým strážníkům. Sporem se nyní bude zabývat 

správní orgán, který může za přestupek proti občanskému soužití uložit pokutu až do dvaceti 

tisíc korun. 

Dlouhodobé spory mezi dvěma obyvateli Nových Hodějovic vyvrcholily v sobotu 29. července 

dopoledne. V půl desáté vyjížděla hlídka městské policie na oznámení muže, který měl být 

fyzicky napaden svým sousedem. 

„Po příjezdu strážníků na místo se k nim přihlásil pětatřicetiletý muž. Ten uvedl, že soused ho 

měl urážet hrubými výrazy a nakonec ho měl udeřit otevřenou dlaní do obličeje. Přitom naštěstí 

neutrpěl žádné zranění a nabízené lékařské ošetření odmítl," upřesnila informace mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníkům se podařilo zastihnout doma 

údajného útočníka. Muž přiznal, že mezi ním a jeho sousedem z protějšího domu skutečně 

došlo ke konfliktu tak, jak popsal napadený muž. Důvodem měl být podle něj hlasitý projev 

napadeného muže, který jím neustále obtěžuje své okolí.  

„Šestapadesátiletý muž dodal, že s řešením konfliktu hodlá pokračovat po svém. Strážníci oba 

muže poučili o tom, že jejich sporem se bude nyní zabývat správní orgán. Ten může za 

přestupek proti občanskému soužití uložit pachateli přestupku pokutu až do dvaceti tisíc 

korun," uvedla mluvčí.  

 
 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16279-dlouhodoby-spor-mezi-sousedy-vyvrcholil-nadavkami-a-fackou.html
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Had je vyděsil u domu 
 

České Budějovice - Pozdvižení vyvolal v neděli ráno u chodu do domu v suchovrbenské 
Družstevní ulici neznámý plaz. 

Obyvatelé ale byli pohotoví. „V domnění, že had mohl uniknout některému chovateli z terária, 
možného uprchlíka odchytili a na pomoc přivolali strážníky,“ popsala zajímavou příhodu 
mluvčí městské policie Věra Školková. Muži vyškolení k odchytu zvířat zjistili, že žádné 
nebezpečí nehrozilo, neboť z volné přírody do městské čtvrti se vydala nejedovatá užovka. Na 
pro ni bezpečném místě ji vypustili. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/had-je-vydesil-u-domu-20170730.html
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Sousedská facka spory nevyřešila 
 

České Budějovice - Dva občané v sobotu dopoledne pokračovali v Nových Hodějovicích 
v řešení dlouhodobých neshod. 

Starší 56letý muž měl 35letého souseda z protějšího domu urážet hrubými výrazy. Když zjistil, 
že je to málo, vyťal mu políček. Ale ne tak silný, aby ho zranil. Napadený si to nenechal pro 
sebe. 

Přivolaní strážníci vyrazili k údajnému útočníkovi, který nezapíral. „Důvodem konfliktu podle 
něj měl být hlasitý projev napadeného muže, který jím neustále obtěžuje své okolí,“ doplnila 
informace mluvčí městské policie Věra Školková. 

Hlídce ještě rozčilený viník sdělil, že situaci bude dál řešit po svém. „Strážníci oba muže poučili, 
že jejich sporem se bude nyní zabývat správní orgán. Za přestupek proti občanskému soužití 
může pachateli uložit pokutu až do 20 tisíc korun,“ přiblížila blízké pokračování Věra Školková. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sousedska-facka-spory-nevyresila-20170730.html
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Na zahradě pálil odpad. To se nesmí 
 

České Budějovice - Páteční likvidace odpadu se 39letému muži v Nemanicích nepovedla. 

Někdo ze sousedů upozornil městskou policii, že nepotřebné věci pálí na zahradě. Protože to 

odporuje vyhlášce města, musel občan pod dohledem strážníků oheň uhasit. Vyvázl s pouhým 

napomenutím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-zahrade-palil-odpad-to-se-nesmi-20170729.html
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Strážníci řešili třicet případů rušení nočního klidu 
 

Celkem třicet případů rušení nočního klidu v krajském městě řešili strážníci během jediného 

víkendu. V pátek v noci vyjížděli dokonce na šestnáct oznámení od českobudějovických 

obyvatel, které hluk nenechal spát.  

Otevřená okna provozoven, v nichž probíhala hlučná zábava s reprodukovanou hudbou, 

zákazníci postávající se zapálenou cigaretou před restauračními podniky, nebo i hluční 

sousedé a skupinky posedávající na lavičkách pod okny domů. To je výčet důvodů situací, které 

hlídky městské policie řešily od pátku 21. do neděle 23. července v Českých Budějovicích.  

„Ve většině případů postačila ke zjednání nápravy domluva strážníků. Ti dohlédli na to, aby 

původci hlučné zábavy skutečně svůj hlasitý projev ukončili," upřesnila informace mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Podle ní ale dvou případech jen domluva 

strážníků nestačila. 

„Provozovatelé dvou restauračních podniků se nyní budou z přestupku proti veřejnému 

pořádku zpovídat správnímu orgánu," dodala Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16210-straznici-resili-tricet-pripadu-ruseni-nocniho-klidu.html

