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Nadýchal tři promile, přiznal jedno pivo
České Budějovice - Pětačtyřicetiletý muž z Prahy nadýchal skoro tři promile. Policisté si ho
všimli, když při po odjezdu z restaurace odbočil do protisměru.
V neděli v půl dvanácté v noci si hlídka projíždějící Husovu třídu směrem na sídliště Máj
všimla škodovky, která vyjela od jedné z místních restauracích. Blízko u křižovatky
s Branišovskou ulicí řidič následně při odbočování vjel do protisměru a pomalu pokračoval
v jízdě. To u strážníků vzbudilo podezření, že řidič je pod vlivem návykových látek a zastavili
ho. Pětačtyřicetiletý muž z Prahy byl v Českých Budějovicích na návštěvě. Domů ale autem
nepojede. Strážníkům se totiž po dechové zkoušce ukázalo, že je opilý a ne málo. Nadýchal
bezmála tři promile alkoholu. Policistům však řekl, že měl jedno pivo. Případ převzala
Policie ČR.

Pondělí, 11. září

Zdroj:budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Yvetta Chmelová
___________________________________________________________________________

Řidič nezvládl průjezd křižovatkou, nadýchal tři promile
pondělí, 11. září 2017, 14:43

Obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky bude čelit pětačtyřicetiletý muž z
Prahy. Ten, byť byl notně posilněný alkoholem, usedl za volant osobního auta. Ovšem alkohol
udělal své a neobvyklý průjezd křižovatkou Branišovské a Husovy ulice v podání opilého řidiče
neunikl pozornosti českobudějovických strážníků. Hlídka českobudějovické městské policie
projížděla v neděli 10. září půl hodiny před půlnocí Husovou třídou směrem na sídliště Máj. V
křižovatce s ulicí Branišovská si strážníci všimli vozidla značky Škoda, které vyjíždělo od jedné
z místních restaurací. Řidič auta při odbočování vjel do protisměru a pomalu pokračoval v jízdě.
„Zjevné nezvládnutí řízení u strážníků vzbudilo podezření, že muž sedící za volantem je pod
vlivem alkoholu nebo návykových látek. To se prokázalo vzápětí, když ho strážníci zastavili.
Výsledek orientační dechové zkoušky na alkohol byl u pětačtyřicetiletého řidiče z Prahy
alarmující. Muž nadýchal bezmála tři promile alkoholu. Strážníkům i přesto tvrdil, že večer
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vypil pouze jednu sklenici piva," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra
Školková. Případ si od strážníků k dalšímu šetření převzala Policie České republiky.
Pětačtyřicetiletý muž bude nyní čelit obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Středa, 13. září
Zdroj:tvjecko.cz (odkaz)
Autor: Pavel Kroupa
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Zloděj v Budějovicích běhal po střeše banky. Zadržela ho zásahovka
České Budějovice – Netradiční zásah za sebou mají policisté v Českých Budějovicích. Ve středu
13. září po půlnoci přijali oznámení, že se po střeše jedné z bank na náměstí Přemysla Otakara
II. pohybuje muž. Na místo vyjela zásahová jednotka, strážníci městské policie a hasiči s
výsuvným žebříkem.
Krajský policejní mluvčí Jiří Matzner popsal, že policisté museli prověřit všechny střechy v
rozsáhlém komplexu budov na severní straně náměstí, kde sídlí mnoho firem a institucí.
„Muž byl posléze spatřen, jak se schovává na střeše vedle budovy. Byl zadržen zásahovou
jednotkou a slaněn. Jde o známého dvacetiletého recidivistu s bohatou trestní minulostí,“ řekl
mluvčí.
Pachatel měl v batohu zlodějské nářadí a policisté proto začali prověřovat, zda se nedopustil
na místě vloupání. To se zatím neprokázalo. Policisté ale s prověřováním objektů stále
neskončili.
„Všichni obyvatelé a nájemníci v tomto severním bloku náměstí by si měli zkontrolovat okna,
světlíky a podobně,“ dodal Jiří Matzner.
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Policejní zásahová jednotka sundavala ze střechy banky v centru Budějc
mladého muže
středa, 13. září 2017, 11:52

Pohybující se postava na střeše budovy Raiffeisenbank na náměstí Přemysla Otakara II. v
Českých Budějovicích v noci z úterý 12. na středu 13. září neunikla pozornosti všímavého
kolemjdoucího. Ten okamžitě zalarmoval policii. Na místo okamžitě vyrazili policisté zásahové
jednotky, strážníci městské policie i hasiči. Ti přivezli a přistavili k objektu výsuvný žebřík.
„Policisté prohledali střechy rozsáhlého bloku domů na severní straně náměstí, ve kterém jsou
kromě zmiňované banky také Česká spořitelna, obchod Klenoty, lékárna a mnoho dalších
institucí a prodejen," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. Policisté muže nakonec našli na střeše
vedle budovy, kde se schovával. Zadrželi a slanili s ním na zem. „Z nočního fantoma se vyklubal
policistům už hodně známý dvacetiletý recidivista s bohatou trestní minulostí," dodal Matzner
s tím, že mladík měl v batohu zlodějské nářadí. Zda se v noci lapený mladý muž nedopustil na
místě trestné činnosti, vloupání, krádeže, policisté zjišťují. Stejně tak, jak se mladík na střechu
objektu vůbec dostal. „Všichni obyvatelé či nájemníci v tomto severním bloku
českobudějovického náměstí by si měli zkontrolovat okna, světlíky a podobně," doporučil Jiří
Matzner.

Středa, 13. září
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz)
Autor: Martin Tröster
___________________________________________________________________________

Ze střechy banky "sundala" mladíka zásahovka. Nevyloupil vás?
České Budějovice - Muže, který se pohyboval na střeše budovy Raiffeisenbank na
českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II., spatřil náhodný svědek v noci na středu.
Zavolal proto policisty.
Strážci zákona se na místo vydali společně se strážníky a hasiči, kteří přistavili výsuvný žebřík.
Členové policejní zásahové jednotky pak zkontrolovali rozsáhlý blok domů na náměstí, v němž
má kromě Raiffeisenbank sídlo také Česká spořitelna, je tady i prodejna klenotů.
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Policejní mluvčí Jiří Matzner popsal, že policisté muže spatřili, jak se schovává na střeše vedle
budovy. Příslušníci zásahovky pak nočního fantoma zadrželi a slanili s ním ze střechy. Zjistili,
že jde o známého dvacetiletého recidivistu s bohatou trestní minulostí. "V batohu měl
zlodějské nářadí," podotkl Jiří Matzner a doporučil, aby si všichni obyvatelé či nájemníci domů
na severní straně českobudějovického náměstí zkontrolovali okna i světlíky. Místo vloupání
totiž policisté zatím nenašli. V prohlídce budov budou pokračovat ve středu.

Neděle, 17. září
Zdroj:budejckadrbna.cz (odkaz)
Autor: Ell Plate
___________________________________________________________________________

Strážníci vyjížděli k vzácnému kouhoutovi a toulavé ovci
neděle, 17. září 2017, 15:51

Vzácný druh kohouta a toulavá ovce. Přesně k těmto zvířatům, která se procházela po
budějckých ulicích, vyjížděli strážníci městské policie v sobotu, 19. září.Krátce po poledni přijali
strážníci oznámení o pestře zbarveném kohoutovi, který se prochází po Roudenské ulici. Po
příjezdu na místo policisté kohouta, který byl označený chovatelským kroužkem, odchytili.
„Zjevně se jednalo o vzácné plemeno drůbeže. Jeho majitele se však podle najít nepodařilo,“
uzavřela tisková mluvčí Věra Školková. Druhý případ se stal v budějcké ulici Na Sádkách. Krátce
před devátou hodinou večer spatřil řidič osobního vozidla ovci, která se procházela po
vozovce. „Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie specializovaná na odchyt zvířat.
Ovce zjevně pocházela ze stáda Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, jehož výběh se
nachází nedaleko. Strážníci ovci zahnali zpět do ohrady a výběh zajistili proti jejímu dalšímu
výletu,“
popsala
Školková.

Neděle, 17. září
Zdroj:tvjecko.cz (odkaz)
Autor: Pavel Kroupa
___________________________________________________________________________

Strážníky v Budějovicích zaměstnala zatoulaná ovce i vzácný kohout
České Budějovice – Hned dva méně obvyklé odchyty zvířat měli v sobotu 16. září budějovičtí
strážníci. Krátce po poledni naháněli pestře zbarveného a vzácného kohouta v Roudenské ulici.
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„Strážníci na místě kohouta odchytili a zjistili, že kohout je skutečně označen chovatelským
kroužkem. Jeho majitele se jim však podle něj zjistit nepodařilo,“ poznamenala mluvčí městské
policie Věra Školková.
Druhý případ se stal večer v ulici Na Sádkách. Z výběhu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity
utekla ovce, která se pak promenádovala po silnici a to znepokojilo některé projíždějící řidiče.
„Strážníci ovci zahnali zpět do ohrady a výběh zajistili proti jejímu dalšímu výletu,“ dodala
mluvčí Školková.

Neděle, 17. září
Zdroj:regiony24.cz (odkaz)
Autor: cra
___________________________________________________________________________

Zapomenuté klíče v zámku vozidla i otevřené okénko lákají zloděje
ČESKÉ BUDĚJOVICE
V sobotu měli přinejmenším dva majitelé motorových vozidel štěstí na poctivé občany, kterým
nebyl lhostejný osud jejich cenného majetku.
Ve tři hodiny odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o otevřeném bočním
okénku u zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda Octavia na Pražské třídě. Strážníci
zjistili, že majitelem dotyčného vozidla je muž z Táborska. Prostřednictvím policistů
z obvodního oddělení Policie ČR v ulici 28. Října se jim podařilo zjistit telefonní kontakt a
majitele nezajištěného vozidla o jeho nepozornosti informovat.
K druhému případu nezajištěného vozidla vyjížděli strážníci o půl hodiny později do ulice
Staroměstská. Zde dokonce řidič při odchodu z vozidla zn. Škoda Felicia zapomněl v zámku
klíče, aniž by vozidlo uzamkl. Strážníci v registru motorových vozidel zjistili, že majitel vozu
bydlí nedaleko. Bohužel se jim ho nepodařilo doma zastihnout. Vozidlo proto sami uzamkli a
na vozidle ponechali vzkaz o úschově klíčů na služebně městské policie v ulici Jar. Haška.
Majitel vozidla se do nedělního dopoledne dosud nedostavil.
"Nabádáme řidiče motorových vozidel, aby si své vozidlo při odchodu vždy řádně zkontrolovali
a nenechávali je bez své přítomnosti, byť na okamžik, odemčené. Ne vždy končí podobné
případy nepozornosti šťastně a pachatelé trestné činnosti se k vozidlu dostanou dříve, než
poctiví občané," dodala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí městské policie v Český
Budějovicích.
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Na majitele auta čekají klíčky u budějovických strážníků
17.9.2017 17:51

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu měli přinejmenším dva majitelé aut v Budějovicích štěstí na
poctivé lidi, kterým nebyl lhostejný osud jejich majetku. Ve tři hodiny odpoledne vyjížděla
hlídka městské policie na oznámení o otevřeném bočním okénku zaparkované Škody Octavia
na Pražské třídě. Strážníci zjistili, že majitelem vozidla je muž z Táborska. Prostřednictvím
policistů z obvodního oddělení Policie ČR v ulici 28. října se jim podařilo zjistit telefonní kontakt
a majitele o jeho nepozornosti informovat. K druhému případu nezajištěného vozidla vyjížděli
strážníci
o
půl
hodiny
později
do
Staroměstské
ulice.
Zde dokonce řidič při odchodu ze Škody Felicia zapomněl v zámku klíče, aniž by vozidlo uzamkl.
Strážníci v registru motorových vozidel zjistili, že majitel vozu bydlí nedaleko. Bohužel se jim
ho nepodařilo doma zastihnout. Vozidlo proto sami uzamkli a na vozidle ponechali vzkaz o
úschově klíčů na služebně městské policie v ulici Jar. Haška. Majitel vozidla se do nedělního
dopoledne ještě nedostavil.
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