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Kozy se vydaly na výlet  
České Budějovice – Na oznámení o několika kozách pobíhajících po peroně a v kolejišti u 

Severní zastávky vyjížděli ve čtvrtek krátce před 11. hodinou dopolední českobudějovičtí 

městští strážníci. Věra Školková, mluvčí městské policie, uvedla, že zjistit, kdo je majitelem 

úprkářek, se strážníkům podařilo během pár minut. Byl jím 50letý chovatel, kterého strážníci 

o útěku jeho stáda vyrozuměli. Důvodem útěku koz byl poškozený plot. 

 

Pondělí, 5. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Řidič BMW proletěl Budějce rychlostí 121,5 kilometru za hodinu. Hrozí 

mu pokuta a zákaz řízení  

pondělí, 5. listopadu 2018, 14:47 

Velmi naspěch měl řidič, který se o víkendu řítil po Novohradské ulici v Českých Budějovicích 

rychlostí 121,5 kilometru za hodinu. Zpomalit ho nepřinutil ani policejní radar. Teď mu hrozí 

vysoká pokuta a zákaz řízení. Městští policisté, kteří v neděli 4. listopadu v Novohradské ulici 

hlídali nejvyšší povolenou rychlost v Budějcích, se zřejmě nestačili divit, když se před nimi před 

třetí hodinou odpolední prohnal nezvykle rychle řidič BMW. Řidič si policistů nejspíš nevšiml, 

protože ve své zběsilé jízdě pokračoval dál. Policejní radar výtečníkovi naměřil rychlost 121,5 

kilometru za hodinu. Kromě vysoké rychlosti ohrožoval chvátající řidič ostatní i nebezpečným 

předjížděním. „Za jeho počínání mu hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun, navíc i zákaz řízení 

motorových vozidel v délce trvání od 6 měsíců do jednoho roku,“ uvedla mluvčí městské 

policie Věra Školková.  
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21710-ridic-bmw-proletel-budejce-rychlosti-1215-kilometru-za-hodinu-hrozi-mu-pokuta-a-zakaz-rizeni.html
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Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Strážníkům se přímo před radarem prohnal rychlostí 121,25 kilometrů 

za hodinu 
5.11.2018 13:56  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V neděli 4. listopadu prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost 

zaměřenou na měření nejvyšší povolené rychlosti vozidel v Novohradské ulici. Krátce před třetí 

hodinou odpolední strážníci právě řešili dopravní přestupek s jedním z řidičů, když 

zaznamenali rychle projíždějící vozidlo značky BMW.  

Zda řidič vozidla zaznamenal ve své rychlosti hlídku městské policie s radarem, nebylo z jeho 

jízdy patrné. Dál totiž ujížděl vysokou rychlostí a předjel i několik vozidel, jejichž řidiči dbali 

pravidel silničního provozu. Laserový měřič rychlosti zaznamenal, že vozidlo BMW projelo 

místem rychlostí 121,25 kilometrů za hodinu. 

Řidič rychlého vozu si však již v nejbližší budoucnosti nezajezdí. Nejen že mu hrozí pokuta od 

5 do 10 tisíc korun, ale i zákaz řízení motorových vozidel v délce trvání od 6 měsíců do 1 roku. 

Případem se bude dále zabývat správní orgán. 

Úterý, 6. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Muž jezdil v centru Českých Budějovic na elektroskútru a nadýchal přes 

dvě promile 
6.11.2018 15:30  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – K podnapilému muži na elektroskútru, kterého odhalily kamery, vyjížděli 

v pondělí 5. listopadu v půl deváté večer strážníci městské policie. Čtyřiadvacetiletý mladík se 

projížděl po Lannově třídě. 

 „Muž z Českobudějovicka hlídce s ledovým klidem sdělil, že elektroskútr splňuje podmínky 

jako elektrokolo a k řízení nepotřebuje řidičské oprávnění ani registrační značky. To byla sice 

pravda, ale pořád se jednalo o řidiče nemotorového vozidla, u kterého měli strážníci 

podezření, že řídil pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Následná orientační 

dechová zkouška na alkohol vyšla s pozitivním výsledkem 2,02 promile," řekl k události mluvčí 

městské policie David Štýfal. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznikum-se-primo-pred-radarem-prohnal-rychlosti-121-25-kilometru-za-hodinu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/muz-jezdil-v-centru-ceskych-budejovic-na-elektroskutru-a-nadychal-pres-dve-promile/
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Hlídka muže poučila, že se stal důvodně podezřelý ze spáchání přestupku tím, že řídil po požití 

alkoholického nápoje v době, kdy byl ještě pod jeho vlivem. Událostí se bude dále zabývat 

správní orgán českobudějovického magistrátu. 

Úterý, 6. listopadu 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: zz 

Bumbal tak, že si rozbil hlavu  
BUDĚJOVICKO VČERA 

České Budějovice – Po druhé hodině ráno 48letý muž podlehl 3,1 promile a ulehl na zem. V 

ulici M. Horákové na sídlišti Máj ho za benzinovou čerpací stanicí objevily její zaměstnankyně 

a zavolaly městskou policii. Strážníci zjistili, že ležící se neudrží na nohou ani není schopen 

komunikace. Vyvodili, že asi při pádu se zranil vepředu na hlavě a zavolali záchranku. 

Zdravotníci ho naložili a převezli do nemocnice k ošetření. 

Středa, 7. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Jiří Kadlec 

Elektrocyklista během jízdy po Budějcích nadýchal přes dvě promile 
 středa, 7. listopadu 2018, 11:33 

V pondělí 5. listopadu vyjela hlídka budějcké městské policie na Lannovku zkontrolovat muže 

na elektroskútru, který se tudy projížděl bez registračních značek. Naměřila mu přes dvě 

promile alkoholu. Operátorovi z městského kamerového systému se nezdál styl jízdy muže na 

elektroskútru, na kterém se v půl deváté večer projížděl po Lannovce. Po prověření 

čtyřiačtyřicetiletého řidiče z Budějcka přivolaní strážníci zjistili, že jeho elektroskútr splňuje 

podmínky jako elektrokolo a muž tedy k jeho řízení nepotřebuje registrační značky ani řidičské 

oprávnění. Při rozhovoru byl ale z muže cítit alkohol. „Následná orientační dechová zkouška 

vyšla s pozitivním výsledkem 2,02 promile. Hlídka muže poučila o skutečnosti, že se stal 

důvodně podezřelý ze spáchání přestupku tím, že řídil po požití alkoholického nápoje v době, 

kdy byl ještě pod jeho vlivem,“ doplňuje k případu tiskový mluvčí budějcké městské policie 

David Štýfal. Událostí se bude dále zabývat správní orgán českobudějovického magistrátu.  
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21726-elektrocyklista-behem-jizdy-po-budejcich-nadychal-pres-dve-promile.html
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Autor: Mgr. Věra Školková 

Odmítli jí nalít. Už to nepotřebovala. Nadýchala 3,15 promile 
7.11.2018 13:38  

AKTUALIZOVÁNO - 7.11.2018 14:34 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Žena trpící astmatem a potížemi s krevním tlakem se včera odpoledne 

značně posílila alkoholem. V jedné z českobudějovických restaurací pak vyvolala konflikt s 

ostatními zákazníky, které začala nevybíravě obtěžovat. Přitom se dožadovala nalití dalšího 

alkoholu. Obsluha restaurace musela na pomoc přivolat strážníky. 

V úterý 6. listopadu krátce po druhé hodině odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o podnapilé ženě do jedné z restaurací v Havlíčkově kolonii. Strážníci na místě zjistili, 

že se jedná o šestapadesátiletou ženu z Českých Budějovic. Zaměstnanec restaurace 

strážníkům popsal, že podnapilá žena obtěžovala ostatní zákazníky a odmítala se smířit s tím, 

že další alkohol v restauraci skutečně nedostane. 

Žena, která sotva stála na nohou, se následně podrobila orientační dechové zkoušce na alkohol 

s výsledkem 3,15 ‰. Strážníkům se přitom svěřila, že trpí astmatem a užívá léky na krevní tlak. 

To jí však zjevně nebránilo v popíjení alkoholu. Strážníci ženu následně převezli k pobytu na 

protialkoholní záchytnou stanici. 

Čtvrtek, 8. listopadu 2018 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: kal 

Nadýchala 3,15 promile  
O rozruch se před několika dny postarala 56letá žena z Českých Budějovic. Opilá přišla do 

restaurace v Havlíčkově kolonii a začala obtěžovat hosty. Číšník ji několikrát vyzval, ať odejde, 

protože žádný alkohol od něj nedostane. A s tím se žena nedokázala smířit. "Na místo musela 

proto vyjet hlídka městské policie. Zaměstnanec restaurace uvedl, že podnapilá žena obtěžuje 

zákazníky a dožaduje se alkoholu, který jí ale odmítá nalít," uvedla Věra Školková, mluvčí 

městské policie, s tím, že žena sotva stála na nohou. Podrobila se dechové zkoušce na alkohol 

s výsledkem 3,15 promile. Opilá žena skončila na protialkoholní záchytné stanici. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/odmitli-ji-nalit-uz-to-nepotrebovala-nadychala-3-15-promile/
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Čtvrtek, 8. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Tomáš Přibyl 

Dlužil 28 000 a tak volal strážníkům, že ho drží násilím v klubu 

8.11.2018 15:21  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie řešili v noci na dnešek 

neobvyklý případ. V půl druhé jim zavolal mladý muž, který tvrdil, že je násilím držen v jednom 

nočním klubu. „Z telefonátu bylo velmi obtížné určit, kde k problému mělo dojít. Zprvu to 

vypadalo, že muž není ani v Českých Budějovicích, řekl mluvčí strážníků David Štýfal.  

Hlídce se nakonec muže podařilo najít. Jenže se ukázalo, že vše je úplně jinak. „V klubu byl 

podnapilý host, který odmítal zaplatit nemalou útratu. Způsobená škoda se měla vyšplhat k 

osmadvaceti tisícům. Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu 

řešení," dodal mluvčí. 

Pátek, 9. listopadu 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: mrk 

Muž v klubu prohýřil 30 tisíc. Když měl platit, volal na pomoc strážníky 
9. listopadu 2018  11:01,  aktualizováno  11:01  

Říká se, že každá zábava něco stojí, ale návštěvník nočního klubu v Českých Budějovicích si 

zřejmě myslel opak. Podařilo se mu udělat útratu za 28 tisíc korun, které pak odmítl zaplatit a 

ještě si přivolal na pomoc strážníky.  

Městská policie k tomuto neobvyklému případu vyjížděla ve čtvrtek v půl druhé ráno. 

„Operační středisko přijalo žádost o pomoc od mladého muže, který uvedl, že je držen násilím 

v jednom z nočních klubů,“ uvedl mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal.  

Podle něj bylo z telefonátu velmi obtížné určit, kde se muž nachází. Zprvu to vypadalo, že ani 

není v Českých Budějovicích. 

„Přesto byli strážníci ihned vysláni k prověření události do jednoho z nočních podniků, kde se 

mohl oznamovatel pravděpodobně nacházet,“ pokračoval mluvčí. 

Protože night clubů je v krajském městě jen několik, tak se hlídka ihned trefila. Na vytipovaném 

místě byl opilý host, který odmítal zaplatit nemalou útratu. „Způsobená škoda se vyšplhala k 

osmadvaceti tisícům,“ upřesnil Štýfal.  

https://www.jcted.cz/budejovicko/dluzil-28-000-a-tak-volal-straznikum-ze-ho-drzi-nasilim-v-klubu/
https://budejovice.idnes.cz/nocni-klub-muz-prohyril-utrata-placeni-straznici-ceske-budejovice-1dg-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181109_104656_budejovice-zpravy_khr
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=171185/163000_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162481/154400_0_
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Strážníci pak na místo přivolali státní policii, která si událost převzala k dalšímu řešení. Spor se 

bude pravděpodobně projednávat v občansko-právním řízení. 

Pátek, 9. listopadu 2018 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: orh 

Strážníci honili útěkáře na sídlišti Máj  
Běžecký trénink zařídil českobudějovickým strážníkům notorický útěkář - šestnáctiletý mladík, 

po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, protože ho už poněkolikáté postrádali v 

diagnostickém ústavu. 

Mladík se skrýval na sídlišti Máj. Strážníci ho vypátrali, ale dobrovolně se jim nevydal. 

"Jakmile spatřil strážníky, dal se na útěk. Strážníci ho následovali až do jednoho z panelových 

domů v ulici V. Volfa. Mladého muže nalezli ukrytého v chodbách domu. Mladík však nepolevil 

v přesvědčení nenechat se chytit a vyrazil prudce proti jednomu ze strážníků," řekla mluvčí 

Věra Školková. 

Nakonec ho městští policisté zpacifikovali a nasadili mu pouta. Poté ho převezli na obvodní 

policii ve Čtyřech Dvorech. Mladík se tak znovu vrátí do pražského ústavu. 

Pátek, 9. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Čtyřiašedesátiletý muž chtěl po dětech sexuálně uspokojit a nabízel jim 

tvrdý alkohol 
 pátek, 9. listopadu 2018, 13:51 

Čtyřiašedesátiletý muž chtěl po dětech na Suchovrbenském náměstí ve čtvrtek sexuálně 

uspokojit a nabízel jim tvrdý alkohol. Na místo byla přivolána hlídka městské policie, která silně 

opilého muže převezla na záchytnou stanici. Po vystřízlivění bude své chování vysvětlovat 

policistům. Oznámení o podnapilém muži na Suchovrbenském náměstí přijalo operační 

středisko městské policie ve čtvrtek. Čtyřiašedesátiletý muž měl slovně napadat nezletilé děti, 

nabízet jim tvrdý alkohol a požadovat po nich sexuální uspokojení. Hlídka městské policie se 

ihned vydala na místo, kde našla opilého muže, který pod vlivem alkoholu nekontroloval své 

chování, ale ani pohyby. Několik nadávek směřoval i přímo na strážníky. Na Suchovrbenské 

náměstí byla přivolána i hlídka Policie České republiky. Té se bude muset čtyřiašedesátník 

zpovídat ihned poté, co na záchytce vystřízliví.  
 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=163586/154932_0_
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21765-ctyriasedesatilety-muz-chtel-po-detech-sexualne-uspokojit-a-nabizel-jim-tvrdy-alkohol.html
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Pátek, 9. listopadu 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Dětem měl nabízet tvrdý alkohol a chtěl sexuálně uspokojit 
  

9.11.2018 15:01  

AKTUALIZOVÁNO - 9.11.2018 15:06 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 8. listopadu přijalo operační středisko českobudějovické 

městské policie oznámení o podnapilém muži na Suchovrbenském náměstí, který měl slovně 

napadat nezletilé děti a žádat po nich sexuální uspokojení. Na místo byla neprodleně vyslána 

hlídka městské policie.  

Strážníci na místě zjistili, že silně podnapilý čtyřiašedesátiletý muž z Českých Budějovic měl 

nabízet dětem tvrdý alkohol, a když odmítly, tak je měl slovně napadat a požadovat sexuální 

uspokojení. Muž neustále nadával a své si vyslechli i zasahující strážníci. Muž pod vlivem 

alkoholu nekontroval své chování ani pohyby. Strážníci si po zjištěných skutečnostech na místo 

přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. Strážníci pak muže převezli v 

rámci součinnosti na protialkoholní záchytnou stanici. Po vystřízlivění bude své chování 

vysvětlovat policistům. 

Sobota, 10. listopadu 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Další oběť na silnicích - liška 
České Budějovice - Přebíhání silnice bez rozhlédnutí a dání přednosti jedoucím vozidlům je 

vždy velmi nebezpečné a často končí smrtí chodce. Dvounohého či čtyřnohého. 

10.11.2018  

Ze své chyby se již nepoučí liška, kterou v noci z pátku na sobotu trefilo neznámé vozidlo na 
křížení ulic Trocnovská a U Sirkárny. Oběť dopravní nehody, od níž řidič ujel, našel ráno v sedm 
hodin kolemjdoucí mrtvou a zavolal městskou policii. Ani strážníci již nebyli schopni zvířeti 
pomoci a předali jej mysliveckému hospodáři společnosti Lesy a rybníky města Českých 
Budějovic. 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/detem-mel-nabizet-tvrdy-alkohol-a-chtel-sexualne-uspokojit/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/dalsi-obet-na-silnicich-liska-20181110.html
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Sobota, 10. listopadu 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Třicetiletý Rumun se vydával za neslyšícího. Chtěl si vyžebrat peníze 
 sobota, 10. listopadu 2018, 18:51 

Třicetiletý Rumun si chtěl v pátek odpoledne přivydělat peníze tím, že se v centru Budějc 

vydával za neslyšícího a žebral. Jeho plán mu však překazili strážníci městské policie. Žádné 

peníze nevydělal a navíc ho čeká až stotisícová pokuta. Muže z Rumunska objevila hlídka 

městské policie v parku Na Sadech. „Zastavoval kolemjdoucí a posunky od nich žádal finanční 

hotovost. Darujícím dokonce dával k podpisu záznam o darované částce,“ uvedla mluvčí 

městské policie Věra Školková. Podle zjištěných informací neměl muž žádné oprávnění k 

vybírání hotovosti, navíc se ukázalo, že třicetiletý podvodník vůbec není neslyšící. „Strážníci na 

místo mezitím přivolali policejní hlídku, která prověřila oprávnění cizince k pobytu na území 

naší republiky. Strážníci mu poté za přítomnosti policistů finanční hotovost v řádech dvanácti 

stovek korun odebrali,“ uvedla Školková. Šetřením celého případu se bude dále zabývat 

správní orgán. Za porušení obecně závazné vyhlášky města hrozí třicetiletému občanovi z 

Rumunska pokuta až 100 tisíc korun a případně i omezující opatření.  
 

Neděle, 11. listopadu 2018 

Zdroj: idnes.cz, (odkaz) 

Autor: pp 

Cizinec se vydával za hluchoněmého a na ulici žebral od lidí peníze 
11. listopadu 2018  12:18,  aktualizováno  12:18  

Žebráka, který se vydával za hluchoněmého, přistihli v pátek strážníci v Českých Budějovicích. 

Zjistili, že kolemjdoucím, kteří mu dali peníze, dával k podpisu záznam o darované částce. 

Přitom ale neměl povolení vybírat hotovost.  

kolem půl čtvrté odpoledne. V parku Na Sadech strážníci spatřili muže, který zastavoval 

kolemjdoucí a posunky od nich žádal finanční hotovost. Darujícím dokonce dával k podpisu 

záznam o darované částce.  

Strážníci vzápětí muže zastavili a zjišťovali, zda má oprávnění k vybírání hotovosti. „Jak se 

ukázalo, žádné neměl. Dokonce se ukázalo, že hluchoněmý muž hluchoněmý vůbec není. 

Strážníci na místo mezitím přivolali hlídku státní policie, která prověřila oprávnění cizince k 

pobytu na území naší republiky,“ sdělila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

Hlídka pak podvodníkovi odebrala peníze, které od lidí získal. Bylo to asi 1 200 korun.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21776-tricetilety-rumun-se-vydaval-za-hluchonemeho-chtel-si-vyzebrat-penize.html
https://budejovice.idnes.cz/cizinec-hluchonemy-zebrik-podvodnik-vybiral-penize-budejovice-ps0-/budejovice-zpravy.aspx?c=A181111_114442_budejovice-zpravy_pp
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=171182/163000_0_
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Případem se bude dále zabývat přestupková komise. Třicetiletému občanovi Rumunska hrozí 

pokuta až 100 tisíc korun a případně i omezující opatření. 

 


