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17letý mladík posilněný alkoholem poničil na náměstí v Českých 

Budějovicích květinovou výzdobu 

 

Bohatá květinová výzdoba ve velkoplošných květináčích v centru města již 
mnohokrát neunikla pozornosti vandalů. Ani tentokrát však neušlo ničení květin 
bystrému oku městské kamery. Vandalský čin měl na svědomí teprve sedmnáctiletý 
mladík z Prachaticka. Jak se ukázalo, vliv na jeho jednání měl vypitý alkohol. Mladík 
však nebyl sám. Nejednu skleničku alkoholu vypila i jeho nezletilá kamarádka. Mladý 
muž si za škodu na cizím majetku vysloužil pokutu, případem se bude zabývat i 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Ve středu 13. října krátce před půlnocí spatřil operátor městského kamerového 
systému na Náměstí Přemysla Otakara II. skupinu osob. Od ní se náhle odpojil mladík, 
který začal vytrhávat květinovou výzdobu z velkoplošných kamenných květináčů. Když 
svůj čin dokonal, celá skupina nastoupila do osobního vozidla zaparkovaného nedaleko 
a z místa odjela. Po stopách dotyčného vozu se mezitím vydala hlídka městské policie. 
Strážníkům se ho podařilo dostihnout ve Staroměstské ulici. U řidiče motorového 
vozidla shledali strážníci vše v pořádku včetně negativní orientační dechové zkoušky na 
alkohol. 

V osazenstvu vozidla se však nacházel mladík, který měl na svědomí poškození cizího 
majetku, a další sedmnáctiletá dívka. Následně provedená orientační dechová zkouška 
na alkohol u ukázala u mladého muže výsledek 1,69 promile, napodruhé 1,71 promile. 
Dívka nadýchala 1,57 a 1,49 promile alkoholu. Kde nezletilci k alkoholu přišli, se však 
strážníci nedozvěděli. K vandalskému činu se však mladík přiznal. Přitom popsal, že k 
poškození květin došlo pravděpodobně v důsledku přeskoků přes květináče. Za 
přestupek proti majetku si od strážníků odnesl pokutu. 

Oba nezletilé strážníci předali do rukou jejich rodičů. Případem se bude dále zabývat 
oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 
 

 

 

 

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/38561-17lety-mladik-posilneny-alkoholem-ponicil-na-namesti-v-ceskych-budejovicich-kvetinovou-vyzdobu/
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Až deset tisíc za cestu v MHD bez roušky 
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Za nedovolený příspěvek na dobročinnost si dvojice vysloužila 

pokutu 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Za prodejem parfémů na sídlišti Vltava se údajně skrývala 
dobročinnost. To však bez jakéhokoliv povolení a povědomí o účelu jejího použití. 
Celý průběh události však měl očité svědky. Ti podání nepravdivého tvrzení 
povedené dvojice vyvrátili. Pachatelky si za porušení obecně závazné vyhlášky města 
odnesly místo vlastního obohacení pokutu. 

V pondělí 11. října krátce před třetí hodinou odpolední vyjížděla hlídka městské policie 
na oznámení o dvojici žen, které si na Náměstí Fr. Ondříčka vyhlížejí starší občany a 
nevybíravým způsobem jim do osobních zavazadel vkládají parfémy. Za nechtěné zboží 
pak od překvapených seniorů žádají peníze. Strážníci na místě nalezli jim dobře známou 
dvojici. 
Devětatřicetiletá a dvaatřicetiletá žena na dotaz strážníků tvrdily, že žádné parfémy 
nenabízejí a pouze žádají finanční příspěvek od kolemjdoucích. Jak pochůzkový prodej, 
tak i žebrání je však obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Strážníci povedenou dvojici 
ocenili za přestupek proti pořádku v územní samosprávě pokutou a poté ji z místa 
vykázali. 

 

 

 

  

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/38465-za-nedovoleny-prispevek-na-dobrocinnost-si-dvojice-vyslouzila-pokutu/
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Krátce z Budějovicka 
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 
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Autor: Edwin Otta 
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Překvapivě malý kanec sražený na výpadovce zaměstnal 

českobudějovické strážníky 
 

Překvapivé rozuzlení měl výjezd českobudějovických strážníků na oznámení 
o sraženém divokém kanci. 

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové přijalo v sobotu 
2. října operační středisko městské policie oznámení o sraženém divočákovi u silnice 
vedoucí z Písku při vjezdu do Českých Budějovic. Na místo zamířila hlídka městské 
policie. Strážníci však na místě zjistili, že se nejedná o domnělého sudokopytníka, ale 
uhynulou kunu. Tu předali do rukou mysliveckého hospodáře. 

V neděli 3. října v pět hodin odpoledne řešila hlídka městské policie případ na 
českobudějovické plovárně. "Jeden z návštěvníků nemohl před vstupem do zdejší 
sauny řádně doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Jeho reakci však pravděpodobně 
zaměstnankyně plovárny nečekala. Pětapadesátiletý muž z Českých Budějovic totiž 
začal v afektu po ženě házet vše, co mu přišlo pod ruku," uvedla k události Věra 
Školková. Incident se naštěstí obešel bez zranění. "Strážníci na místě zjednali pořádek 
a případ skončil po dohodě obou stran vzájemným smírem," doplnila Věra Školková. 

V uplynulých dnech se městská policie podílela také na opatření k zajištění veřejného 
pořádku (ve spolupráci s Policií ČR) v souvislosti s 8. ročníkem běžeckého závodu Night 
Run a fotbalovým utkáním SK Dynamo - FK Pardubice, které se konaly v sobotu 2. září. 
Opatření zajišťovaly hlídky Městské policie České Budějovice posílené o desítku 
strážníků. Kromě osmi odtahů vozidel z místa konání běžeckého závodu na Náměstí 
Přemysla Otakara II. řešili strážníci pouze jeden případ podnapilého muže ležícího 
v místě startu závodu. Muž nebyl schopen odejít z místa po svých, strážníci ho proto 
předali za účelem převozu na protialkoholní záchytnou stanici zdravotnické 
záchranné službě. 
 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/prekvapive-maly-kanec-srazeny-na-vypadovce-zamestnal-ceskobudejovicke-strazniky.html
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Strážníkům v Českých Budějovicích ujížděl motorkář pod vlivem 

alkoholu a se zákazem řízení 
 

Dopravní přestupek devětatřicetiletého řidiče motocyklu ukázal daleko závažnější 
prohřešky. Poté, co se muž snažil hlídce městské policie ujet, se ukázal důvod jeho 
jednání. Dotyčný totiž nesměl řídit motorové vozidlo, orientační dechová zkouška na 
alkohol navíc ukázala pozitivní výsledek. Skončil v rukou policistů. 

Ve středu 6. října krátce po deváté hodině večerní prováděla hlídka městské policie 
kontrolní činnost u sportovní haly Na Dlouhé louce v Českých Budějovicích. 

Strážníci náhle spatřili přijíždějící motocykl, jehož řidič nerespektoval zákazové 
dopravní značení. Řidiče se proto rozhodli zastavit. Muž jedoucí na motocyklu však na 
pokyn k zastavení nereagoval a snažil se strážníkům ujet po pěší a cyklistické stezce. 
Poté pokračoval po trávníku podél řeky, kde dostal smyk a z motocyklu spadl. 

Po jeho zajištění se strážníkům přiznal k důvodu svého jednání. Byl jím totiž vyslovený 
trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. K žádnému zranění naštěstí 
v důsledku riskantní jízdy motocyklu nedošlo. Strážníci následně u devětatřicetiletého 
muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 0,16 ‰. 

Strážníci ho o několik minut později předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Řidiče 
motocyklu nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 
  

https://tydenikpolicie.cz/straznikum-v-ceskych-budejovicich-ujizdel-motorkar-pod-vlivem-alkoholu-a-se-zakazem-rizeni/
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Pondělí 11. října – 15. října 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 
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https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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