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Rumun se násilím domáhal vstupu do klubu 
 

Na protialkoholní záchytné stanici skončil první říjnovou neděli brzo ráno návštěvník 

jednoho z restauračních podniků v centru Českých Budějovic. Strážníci ho museli před 

převozem kvůli jeho agresivnímu chování spoutat. 

Hlídka českobudějovické městské policie vyjížděla v neděli 1. října ve tři hodiny ráno na 

oznámení obsluhy restauračního podniku v Biskupské ulici o značně podnapilém muži, který 

verbálně napadá ostatní návštěvníky. Že ve skupině kuřáků před vstupními dveřmi neustále 

hlasitě vykřikuje.  

„Strážníci na místě našli muže, který narušoval noční klid hlasitými výkřiky v cizí řeči. 

Přihlásila se k nim i žena, která celou událost oznamovala. Ta uvedla, že podnapilý muž byl z 

podniku kvůli svému hrubému jednání vykázán. I přesto se však neustále dožadoval vstupu," 

uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Strážníci zjistili, že se jedná o dvacetiletého muže z Rumunska, který přechodně pobývá 

v České republice. „Na jejich dotazy v několika světových jazycích však mladý muž nereagoval. 

I nadále divoce rozhazoval rukama a hlasitě vykřikoval. Strážníci vzápětí rozhodli o jeho 

převozu na protialkoholní záchytnou stanici," popsala mluvčí. Podle ní při výzvě k nastoupení 

do služebního vozidla muž sice pochopil její smysl, ale odmítal se se svou situací smířit. Jeho 

aktivní obrana přiměla strážníky muže spoutat. V poutech ho poté převezli k pobytu na 

protialkoholní záchytnou stanici.  

„Rumun se bude po vystřízlivění zpovídat správnímu orgánu z přestupku 

neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a přestupku proti občanskému 

soužití. Za ně mu hrozí pokuta až dvacet tisíc korun," dodala Školková.  

  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16952-rumun-se-nasilim-domahal-vstupu-do-klubu.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16952-rumun-se-nasilim-domahal-vstupu-do-klubu.html
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Dva mladíci rušili noční klid, krotili je strážníci 
 

České Budějovice - Jeden skončil v rukou zdravotníků, druhý vyfasoval pokutu. 

Dva podnapilí a značně hluční muži se v sobotu večer potáceli mezi zaparkovanými auty 
v Jírovcově ulici. Vykřikováním na sebe upozornili místní obyvatele, kteří přivolali strážníky. 
 
Když přijeli na místo, ležel jeden z dvojce na zemi a nebyl schopen vstát. Druhý podle mluvčí 
městské policie Věry Školkové právě močil mezi zaparkovanými vozidly. Jakmile spatřil 
strážníky, snažil se nejistým krokem rychle odejít. Strážníci ho však vzápětí zastavili. Za 
znečištění veřejného prostranství ocenili devatenáctiletého občana Ukrajiny pokutou. Jeho též 
devatenáctiletého krajana si převzali zdravotníci, kteří ho převezli k lékařskému vyšetření do 
českobudějovické nemocnice. 

Strážníci na místo přivolali ještě příslušníky Policie ČR, kteří zjišťovali, zda muži nepoškodili 
některé ze zaparkovaných aut.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dva-mladici-rusili-nocni-klid-krotili-je-straznici-20171001.html
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Bránil se strážníkům, skončil v poutech na záchytce 
 

České Budějovice – Agresivního hosta jedné restaurace v centru města převezli v neděli ráno 
strážníci na záchytku. 

Městskou policii přivolala obsluha restaurace v Biskupské ulici ve tři hodiny. Muž údajně 
napadal další hosty a hlasitě vykřikoval. Strážníci zjistili, že jde o dvacetiletého Rumuna, který 
přechodně pobývá v Česku. Cizinec odmítl nastoupit do auta strážníků, a protože se bránil, 
nasadili mu příslušníci městské policie pouta. Poté ho převezli na protialkoholní záchytnou 
stanici.  
 
Rumunský občan se bude podle mluvčí městské policie Věry Školkové po vystřízlivění zpovídat 
správnímu orgánu z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci a 
přestupku proti občanskému soužití. Za ně mu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. 

 
 

  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/branil-se-straznikum-skoncil-v-poutech-na-zachytce-20171001.html
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Hlučného hosta vyprovodil před bar, hrozí mu pokuta 
 

České Budějovice - Lehkým zraněním jednoho muže skončila čtvrteční potyčka dvou 
návštěvníků jednoho z barů v centru Českých Budějovic. 

Rvačku zahlédla obsluha městského kamerového systému v půl osmé ráno. Na místo vyjela 
hlídka strážníků. Ti na chodníku před barem nalezli muže s krvácejícím zraněním na ruce. 
Devětatřicetiletý muž uvedl, že se bránil napadení neznámým mužem uvnitř baru, jeho 
pohnutky k rozpoutání potyčky prý ale neznal. Slova napadeného muže podle mluvčí městské 
policie Věry Školkové potvrdil i náhodný svědek události.  

Strážníci následně uvnitř baru nalezli i dotyčného útočníka. Osmnáctiletý muž nezapíral a 
strážníkům sdělil, že se mu nelíbilo hrubé a hlučné chování jednoho z návštěvníků podniku. Na 
jeho nevhodné chování ho údajně nejprve upozornil. Když muž nereagoval, rozhodl se 
vyprovodit nechtěného návštěvníka ven násilím.  

Strážníci u obou mužů provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol. U napadeného muže 
naměřili 1,82 promile, útočník nadýchal celé 2 promile. Zdravotní stav obou mužů si lékařské 
ošetření naštěstí nevyžádal. Útočník se však bude nyní zpovídat z přestupku proti občanskému 
soužití. Za ten mu hrozí pokuta až 20 tisíc korun.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/hlucneho-hosta-vyprovodil-pred-bar-hrozi-mu-pokuta-20171001.html
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Muž chtěl skokem z okna ukončit svůj život  
 

Kvůli rozchodu s přítelkyní chtěl ukončit svůj život skokem z okna osmadvacetiletý muž. 
Nejdříve mu v sebevražedném úmyslu zabránila známá, poté českobudějovičtí strážníci. 

„V otevřeném okně bytu ve druhém patře v Puklicově ulici sedí muž. Zřejmě chce skočit," 
oznámil českobudějovické městské policii volající žena o svátečním čtvrtku 28. září krátce před 
jedenáctou hodinou dopoledne. Strážníci ihned vyrazili na místo. Jakmile vstoupili do 
otevřeného bytu, spatřili mladou ženu, jak drží muže sedícího na parapetu otevřeného okna. 
Okamžitě muže vtáhli zpět do bytu.  

„Čtyřiadvacetiletá žena se strážníkům svěřila, že byla svědkem rozhovoru dotyčného muže s 
jinou ženou, které se svěřoval se svým odhodláním ukončit svůj život skokem z okna z důvodu 
rozchodu se svou přítelkyní. Jakmile svého známého muže spatřila v otevřeném okně, 
pochopila, že své tvrzení myslel skutečně vážně a rozhodla se jednat," uvedla mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Hrozícímu neštěstí poté zabránili strážníci, kteří přijeli díky šestašedesátileté svědkyni včas. 
„Strážníci na místo neprodleně přivolali hlídku Policie České republiky a zdravotnickou 
záchrannou službu. Muž byl převezen do českobudějovické nemocnice a celý případ si převzali 
k dalšímu šetření českobudějovičtí policisté," podotkla mluvčí.   

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16935-muz-chtel-skokem-z-okna-ukoncit-svuj-zivot.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16935-muz-chtel-skokem-z-okna-ukoncit-svuj-zivot.html
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Muž chtěl skočit z okna ve druhém patře. Kvůli rozchodu 
 

České Budějovice - Skokem z okna ve druhém patře domu v Puklicově ulici chtěl ve čtvrtek 
ukončit svůj život osmadvacetiletý muž. Důvodem měl být rozchod s přítelkyní. 

Hlídka do Puklicovy ulice vyjela krátce před jedenáctou hodinou dopoledne na oznámení, že 
v otevřeném okně bytu ve druhém patře sedí muž. Mluvčí městské policie Věra Školková 
popsala, že jakmile strážníci vstoupili do otevřeného bytu, spatřili mladou ženu, jak drží muže 
sedícího na parapetu otevřeného okna. "Okamžitě muže vtáhli zpět do bytu. 
 
Čtyřiadvacetiletá žena uvedla, že byla svědkem rozhovoru dotyčného muže s jinou ženou, 
které se svěřoval se svým odhodláním ukončit svůj život skokem z okna z důvodu rozchodu se 
svou přítelkyní," řekla Věra Školková. 

Jakmile žena svého známého spatřila v otevřeném okně, pochopila, že své tvrzení myslel vážně 
a rozhodla se jednat. 

Hrozícímu neštěstí poté zabránili strážníci, kteří přijeli díky šestašedesátileté svědkyni včas. 

Strážníci na místo neprodleně přivolali hlídku Policie ČR a zdravotnickou záchrannou službu. 
Muž byl převezen do českobudějovické nemocnice a celý případ si převzali k dalšímu šetření 
policisté.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/muz-chtel-skocit-z-okna-ve-druhem-patre-kvuli-rozchodu-20170929.html
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Šestnáctiletá dívka se nevrátila domů, českobudějovičtí strážníci ji 

vypátrali 
 

Šťastný konec mělo pátrání po šestnáctileté dívce, kterou postrádali její rodiče. Dcera se jim 

neozývala, a když se do půlnoci nevrátila domů, obrátili se na policii. Pohřešovanou dívku se 

povedlo najít českobudějovickým strážníkům. 

Obavy měli rodiče o šestnáctiletou dceru, která ve středu 27. září odešla z domova a kam se 

do pozdních nočních hodin nevrátila. Rodině o sobě nepodala žádnou zprávu. Rodiče, kteří na 

dceru čekali téměř do půlnoci, se tak rozhodli požádat o pomoc Policii České republiky. Pátrat 

po nezvěstné dívce vyjížděly i hlídky městské policie.  

Krátce před třetí hodinou ranní projížděla hlídka městské policie po Husově třídě. Na Dlouhém 

mostu strážníci spatřili dívku, která zjevně odpovídala popisu pohřešované.  

„Jakmile dívka uviděla strážníky, vydala se rychle jiným směrem. Strážníci ji však vzápětí 

zastavili. Že se skutečně jedná o pohřešovanou dívku se strážníci dozvěděli okamžitě. Dívka 

byla pouze lehce podchlazená, proti jí poskytli termopřikrývku a na místo přivolali hlídku Policie 

České republiky. Policisté si dívku převzali a předali ji do rukou jejích rodičů," uvedla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.   

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16927-sestnactileta-divka-se-nevratila-domu-ceskobudejovicti-straznici-ji-vypatrali.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16927-sestnactileta-divka-se-nevratila-domu-ceskobudejovicti-straznici-ji-vypatrali.html
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Nadával cestujícím, skončil v poutech 
 

České Budějovice - Na zastávce městské hromadné dopravy v ulici Na Sadech si ve středu 
večer "ustlali" dva podnapilí muži. Ještě předtím, než ulehli, vulgárně nadávali cestujícím, 
kteří zde čekali na spoj. 

Jednomu z cestujících došla trpělivost a krátce po 18. hodině zavolal strážníky. Když přijeli na 
místo, jeden z povedené dvojice ležel na zemi, druhý se potácel mezi lidmi procházejícími 
kolem a nadával jim. Ležící muž podle mluvčí městské policie Věry Školkové na výzvu strážníků 
okamžitě vstal a předložil jim své doklady. "Dvaadvacetiletý muž z Jindřichohradecka byl 
schopen samostatné chůze a bylo zjevné, že potíže se strážníky si přivolal jeho společník. 
Strážníci tohoto muže z místa vykázali a přistoupili k pokřikujícímu muži," popsala Věra 
Školková. 

Výtržník ale odmítl předložit své doklady a nadávkami počastoval i hlídku strážníků. Nakonec 
si dal říct a občanský průkaz ukázal. 

Šestadvacetiletý muž z Bruntálska měl značné problémy s chůzí a neustále padal. Strážníci ho 
proto vyzvali, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol. Muž se však nadále 
vzpíral a odmítl ji. Strážníci se následně rozhodli, že podnapilého převezou na protialkoholní 
záchytnou stanici. Na výzvu strážníků, aby nastoupil do služebního vozidla, však nereagoval a 
snažil se strážníky odstrčit. K pobytu na protialkoholní záchytnou stanici nakonec putoval ve 
služebních poutech. 

Po vystřízlivění se bude šestadvacetiletý muž zpovídat z přestupků veřejného pohoršení a 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně mu hrozí pokuta do 
10 tisíc korun.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nadaval-cestujicim-skoncil-v-poutech-20170928.html
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Šestnáctiletá dívka odešla z domova, strážníci ji našli 
 

České Budějovice - Aniž by podala jakoukoliv zprávu, odešla ve středu z domova 
šestnáctiletá dívka z Českých Budějovic. Pátrali po ní policisté, kteří o pomoc požádali 
českobudějovické strážníky. 

Dívka se domů nevrátila ani poté, co padla tma. Rodiče na ni marně čekali téměř do půlnoci, 
pak se rozhodli požádat o pomoc policisty a strážníky. 
 
Když jedna z hlídek strážníků projížděla ve čtvrtek krátce před třetí hodinou ranní po Husově 
třídě, spatřila na Dlouhém mostě dívku, která odpovídala popisu pohřešované. 
 
Mluvčí městské policie Věra Školková popsala, že jakmile dívka spatřila strážníky, vydala se 
rychle jiným směrem. Členové hlídky ji však vzápětí zastavili a ověřili, že se jedná skutečně 
o pohřešovanou. "Dívka byla pouze lehce podchlazená, proto jí strážníci poskytli 
termopřikrývku a na místo přivolali hlídku Policie České republiky," doplnila Věra Školková 
s tím, že policisté dívku odvezli domů.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/sestnactileta-divka-odesla-z-domova-straznici-ji-nasli-20170928.html
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Opilec putoval na záchytku v poutech 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 27. září krátce po šesté hodině večer se dva podnapilí muži 
usídlili na zastávce městské hromadné dopravy Na Sadech a vulgárně pokřikovali na 
cestující. Jeden z nich si jejich chování nenechal líbit a přivolal strážníky. Když na místo 
dorazili, jeden z opilců právě ležel na zemi, druhý se potácel mezi lidmi a nadával jim.  

„Ležící muž na výzvu strážníků okamžitě vstal a předložil své doklady. Dvaadvacetiletý muž 
z Jindřichohradecka byl schopen samostatné chůze a bylo zjevné, že potíže se strážníky si 
přivolal jeho společník. Ten se odmítal se strážníky bavit. Nejenže nechtěl předložit své osobní 
doklady, ale s vulgárními výrazy se obrátil i na ně. Výstrahy strážníků, že ho předvedou ke 
zjištění totožnosti na služebnu policistů, se přeci jen zalekl, a předložil občanský průkaz,“ 
popsala mluvčí městské policie Věra Školková. 

 Šestadvacetiletý muž z Bruntálska měl značné problémy s chůzí a neustále padal. Strážníci ho 
proto vyzvali, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol. Muž se však nadále 
vzpíral a odmítl ji s peprnými výrazy na adresu strážníků. Strážníci následně rozhodli, že opilce 
převezou na protialkoholní záchytnou stanici. Na výzvu, aby nastoupil do služebního vozu, ale 
nereagoval a snažil se strážníky odstrčit. Na záchytku tak nakonec putoval v poutech. „Po 
vystřízlivění se bude šestadvacetiletý muž zpovídat z přestupků veřejného pohoršení a 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně mu hrozí pokuta do 10 
tisíc korun,“ dodala Věra Školková.  

http://www.jcted.cz/opilec-putoval-na-zachytku-v-poutech/
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Pálení odpadků nakonec muži neprošlo. Zaplatil pokutu 
 

K nedovolenému pálení odpadu v Okružní ulici vyjížděla hlídka městské policie v neděli 24. 

září. Na místě zadržela devětačtyřicetiletého muže, který pracoval v nedaleké firmě. 

Krátce před nedělním polednem obdržela městská policie oznámení o pálení odpadu v jednom 

z areálů v Okružní ulici. Hlídka ihned vyrazila na místo, ze kterého vycházel dým a zápach z 

pálených odpadků, a zadržela muže z Českých Budějovic.  

„Strážníci muže poučili o tom, že odstraňování komunálního odpadu spalováním zakazuje 

obecně závazná vyhláška města. Devětačtyřicetiletý muž oheň na výzvu strážníků vzápětí 

uhasil. Strážníci s ním přestupek vyřešili na místě pokutou,“ dodala tisková mluvčí Věra 

Školková.   

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16891-paleni-odpadku-nakonec-muzi-neproslo-zaplatil-pokutu.html
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16891-paleni-odpadku-nakonec-muzi-neproslo-zaplatil-pokutu.html
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Pes útěkář se vydal na další výlet. Majitele to může stát až 100 tisíc 
 
České Budějovice - Jack Rusell teriér, kterého jeho pán chová v Mladém, je pro 
českobudějovické strážníky známou firmou. 

Už několikrát utekl bez vědomí majitele z domova. Naposledy ho příslušníci městské policie 
odchytili v sobotu odpoledne v Havlíčkově kolonii u Malého Jezu.  

O svého psa útěkáře se jeho majitel přihlásil ještě téhož dne. Podle mluvčí městské policie 
Věry Školkové strážníci muži psa vydali z městského útulku a poučili ho o spáchaném 
přestupku proti pořádku v územní samosprávě. "Toho se majitel psa dopustil porušením 
povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce města. Sedmapadesátiletý muž přiznal, že 
doposud neučinil žádné účinné opatření k tomu, aby dalším útěkům psa zabránil. S uložením 
pokuty za spáchaný přestupek však nesouhlasil," popsala Věra Školková. 

Přestupkem se bude dále zabývat správní orgán českobudějovického magistrátu. Tento 
přestupek může stát jeho pachatele až 100 tisíc korun.  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pes-utekar-se-vydal-na-dalsi-vylet-majitele-to-muze-stat-az-100-tis-20170926.html
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___________________________________________________________________________ 

Divoké prase uhynulo u železniční trati v Rožnově 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Samec divokého prasete se zaběhl až na konec Stradonické ulice v 
Rožnově. Osudná mu byla pravděpodobně železniční trať, která protíná tuto čtvrť. 
Uhynulého kance nalezl v sobotu majitel jednoho ze zdejších pozemků. 

Na oznámení o uhynulém kanci vyjížděla v sobotu odpoledne hlídka městské policie 
specializovaná na odchyt zvířat. Strážníci po domluvě s lesním hospodářem dotyčné lokality 
kance převezli k bezpečné likvidaci v asanačním podniku. 

http://www.jcted.cz/divoke-prase-uhynulo-u-zeleznicni-trati-v-roznove/

