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Vezl hledaného a neměl ani řidičský průkaz 
 

28.8.2017 16:04  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu večer zastavili českobudějovičtí strážníci v ulici E. Rošického při 

běžné kontrole auto, jehož řidič nerespektoval značku zákaz vjezdu. Našli celostátně 

hledaného. 

 

Hlídka vyzvala řidiče k předložení dokladů a sedmadvacetiletý muž z Prachaticka u sebe žádné 

neměl: "Jak se později ukázalo, tak řidičský průkaz ani předložit nemohl. Žádný totiž 

nevlastnil," sdělil mluvčí strážníků David Štýfal. A to nebyl jediný prohřešek, kteří městští 

policisté odhalili. S řidičem seděli v automobilu ještě dva muži a dvě ženy. Jeden z mužů byl 

celostátně hledanou osobou. Případ si proto převzali policisté. 

Pondělí 28. srpna 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz)  

Autor: Ywetta Chmelová 

___________________________________________________________________________ 

Mladá žena byla v jednom dni dvakrát na záchytce. Vždy nadýchala tři 

promile 
 pondělí, 28. srpna 2017, 17:08 

Dvakrát během jednoho dne zaměstnala strážníky notně opilá žena z Českobudějovicka. A 

pokaždé skončila na záchytce. V prvním případě měla napadat hosty v baru v Žižkově ulici, ve 

druhém na sebe upozornila na Lannově třídě. S mladou ženou se českobudějovičtí strážníci 

poprvé setkali krátce po půlnoci ze soboty 26. na neděli 27. srpna. Žena měla napadat hosty 

baru v Žižkově třídě. „Pětadvacetiletá žena z Českobudějovicka nadýchala 3,03 promile. I 

přesto byla velmi agresivní a před převozem na protialkoholní záchytnou stanici strážníci 

museli použít donucovacích prostředků," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie 

David Štýfal. Málokdo by ovšem čekal, že první kroky mladé ženy po vystřízlivění a propuštění 

ze záchytné stanice povedou rovnou pro další lahev alkoholu. A ten opět udělal své. Takže v 

půl šesté odpoledne tentýž den, v neděli 27. srpna, se českobudějovičtí strážníci s mladou 

ženou setkali znovu, tektokrát na Lannově třídě. „Operační středisko přijalo oznámení o 

http://www.jcted.cz/budejovicko/vezl-hledaneho-a-nemel-ani-ridicsky-prukaz/
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16596-mlada-zena-byla-v-jednom-dni-dvakrat-na-zachytce-vzdy-nadychala-tri-promile.html
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podnapilé ženě, která není schopná se udržet na vlastních nohou," upřesnil Štýfal s tím, že 

žena tentokrát nadýchala tři promile. Byla znovu převezena na protialkoholní a 

protitoxikomanickou záchytnou stanici.  

 

 

Pátek 1. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)  

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Mladiství vyváděli a ještě nadýchali 
České Budějovice – Narozeniny kamaráda a snad i konec prázdnin vehementně oslavovala 

skupinka mladíků, jež ve čtvrtek o půl druhé ráno zburcovala občany oddávající se spánku. 

Kvůli rušení nočního klidu zavolali obyvatelé Vrbenské ulice městskou policii. Strážníci tam 

načapali tři mladé muže, kteří potvrdili návrat z oslavy narozenin. Vůbec jim ale nedocházelo, 

že se chovali nevhodně. „V době příjezdu strážníků byl na místě skutečně klid, ale artikulace 

mladíků nasvědčovala tomu, že by mohli být pod vlivem alkoholu,“ popisoval mluvčí městské 

policie David Štýfal. Podezření se později potvrdilo. Patnáctiletý hoch nadýchal 0,32 promile a 

o rok starší kamarád dokonce 1,79 promile. „Kdo jim alkohol poskytl, se bohužel zjistit 

nepodařilo,“ dodal David Štýfal. Chlapce si museli vyzvednout jejich rodiče, které ještě čeká 

pohovor s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
 

 

Pátek 1. září 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 4  

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Mladiství vyváděli a ještě nadýchali 
České Budějovice – Narozeniny kamaráda a snad i konec prázdnin vehementně oslavovala 

skupinka mladíků, jež ve čtvrtek o půl druhé ráno zburcovala občany oddávající se spánku. 

Kvůli rušení nočního klidu zavolali obyvatelé Vrbenské ulice městskou policii. Strážníci tam 

načapali tři mladé muže, kteří potvrdili návrat z oslavy narozenin. Vůbec jim ale nedocházelo, 

že se chovali nevhodně. „V době příjezdu strážníků byl na místě skutečně klid, ale artikulace 

mladíků nasvědčovala tomu, že by mohli být pod vlivem alkoholu,“ popisoval mluvčí městské 

policie David Štýfal. Podezření se později potvrdilo. Patnáctiletý hoch nadýchal 0,32 promile 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladistvi-vyvadeli-a-jeste-nadychali-20170901.html
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a o rok starší kamarád dokonce 1,79 promile. „Kdo jim alkohol poskytl, se bohužel zjistit 

nepodařilo,“ dodal David Štýfal. Chlapce si museli vyzvednout jejich rodiče, které ještě čeká 

pohovor s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. 

 

 

 


