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Mladíkům se stalo osudným kluziště 

České Budějovice - Dva sotva plnoletí muži se vraceli v pátek ráno z večírku 
značně posilnění alkoholem. Jejich cesta domů však skončila na lůžku záchytné 
stanice. O jejich osudu rozhodl pád do rozestavěného kluziště na Náměstí 
Přemysla Otakara II. 

Podle tiskové mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové v pátek 16. listopadu krátce 
před třetí hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového systému na náměstí 
Přemysla Otakara II. dvojici mužů, kteří se sotva drželi na nohou. 

"Oba muži se pohybovali v blízkosti rozestavěného kluziště a neustále padali. Ve snaze zachytit 
se zábran oddělující plochu určenou k bruslení skončili v hromadě stavebního materiálu. V té 
době již na místo mířila hlídka městské policie," uvedla k případu Věra Školková. 

Strážníci na místě zjistili, že se jedná o dva osmnáctileté muže z Českokrumlovska. Vzhledem 
k jejich stavu oba skončili svůj noční výlet na protialkoholní a toxikomanické záchytné stanici. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladikum-se-stalo-osudnym-kluziste-20181118.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladikum-se-stalo-osudnym-kluziste-20181118.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92755&idc=6273924&ids=282&idp=88056&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
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Odloučení rodiče se přetahovali o nemocné dítě 

České Budějovice - Víkend s otcem skončil velmi rychle 

Přetahování muže a ženy o dítě spatřil při procházení budějovického Plachého ulicí v pátek 
večer náhodný svědek. Že chování dotyčného muže není zcela v pořádku, bylo podle tiskové 
mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové zřejmé. Proto přivolal na pomoc strážníky. 
"Otec měl sice nárok na čas se svým dítětem, vynutil si ho však zcela nevybíravým způsobem. 
Celý případ měl dohru na policejní služebně," uvedla k případu Věra Školková. 

Na oznámení o sporu, který si před zraky několika svědků vyřizovali rodiče malého 
předškoláka, vyjížděla hlídka městské policie v pátek 16. listopadu v sedm hodin večer. 
Strážníky na místě oslovila rozrušená žena. Ta uvedla, že je matkou šestiletého chlapce, 
o kterého se před několika minutami strhl spor mezi ní a jeho otcem. Čtyřiatřicetiletá žena 
uvedla, že důvodem jejich roztržky byla nemoc dítěte. Otec chlapce s ním měl totiž podle 
stanovené střídavé péče strávit víkend.  

Žena se mu marně snažila vysvětlit, že mu tentokrát nemůže syna předat kvůli jeho nemoci. 
Muž si však šel za svým a po krátkém přetahování se mu podařilo usadit dítě do vozu. V úmyslu 
odvézt si svého syna za jakýchkoliv okolností neváhal ani prorazit část garážových vrat, ze 
kterých vyjížděl. Při bezhlavém újezdu téměř srazil matku dítěte i jednu ze svědkyň, které se 
mu postavily do cesty. Zachránilo je jen rychlé uskočení z cesty ujíždějícího vozu. 

Strážníci mezitím událost oznámili Policii ČR. O několik minut později obdrželi strážníci 
informaci, že otec chlapce je již v rukou policistů na Obvodním oddělení Policie ČR v ulici Tř. 
28. Října. Otec dítěte se bude nyní zpovídat z přestupku proti občanskému soužití. Za něj mu 
hrozí pokuta až 20 tisíc korun. "Kromě toho ho čeká také úhrada způsobené škody na 
garážových vratech," doplnila Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/odlouceni-rodice-se-pretahovali-o-nemocne-dite-20181118.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/odlouceni-rodice-se-pretahovali-o-nemocne-dite-20181118.html
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Překonat rozestavěné kluziště bylo nad síly dvojice podnapilých 

mladíků. Oba skončili na záchytce  

„Stopku“ v cestě domů vystavilo dvojici mladíků rozestavěné kluziště na Náměstí 
Přemysla Otakara II. Dva sotva plnoletí muži se vraceli v pátek ráno značně 
posilnění alkoholem z večírku. Jejich cesta však skončila na lůžku záchytné 
stanice.  

Krátce před třetí hodinou ranní spatřil operátor městského kamerového systému na Náměstí 
Přemysla Otakara II. dvojici mužů, kteří se sotva drželi na nohou. „Oba muži se pohybovali v 
blízkosti rozestavěného kluziště a neustále padali. Ve snaze zachytit se zábran oddělující plochu 
určenou k bruslení skončili v hromadě stavebního materiálu,“ popsala mluvčí strážníků Věra 
Školková.  

V té době už na místo mířila hlídka městské policie. „Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 
dva osmnáctileté muže z Českokrumlovska. Vzhledem k jejich stavu oba skončili svůj noční výlet 
na protialkoholní a toxikomanické záchytné stanici,“ uzavřela mluvčí.  

 

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21867-prekonat-rozestavene-kluziste-bylo-nad-sily-dvojice-podnapilych-mladiku-oba-skoncili-na-zachytce.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21867-prekonat-rozestavene-kluziste-bylo-nad-sily-dvojice-podnapilych-mladiku-oba-skoncili-na-zachytce.html
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Přetahovali se o šestileté dítě. Spor rodičů musela vyřešit až policie 

Přetahování o šestileté dítě řešili budějčtí strážníci v pátek večer. Důvodem 
hádky odloučených rodičů byla nemoc malého předškoláka, který měl trávit 
víkend u svého otce. Celý spor musela vyřešit až státní policie.  

Incident na policii oznámil náhodný svědek, který se kolem sedmé hodiny večer procházel 
Plachého ulicí. Strážníci na místě zastihli čtyřiadvacetiletou ženu. „Důvodem roztržky byla 
podle matky nemoc dítěte. Otec chlapce s ním měl totiž podle stanovené střídavé péče strávit 
víkend. Žena se mu marně snažila vysvětlit, že mu tentokrát nemůže syna předat kvůli jeho 
nemoci. Muž si však šel za svým a po krátkém přetahování se mu podařilo usadit dítě do vozu,“ 
popsala policejní mluvčí Věra Školková.  

Odvézt svého syna chtěl muž za každou cenu. Neváhal tak prorazit část garážových vrat, téměř 
srazil matku i jednu ze svědkyň. Celou událost strážníci oznámili na Policii České republiky. Té 
se podařilo otce zadržet během několika minut. „Otec dítěte se bude nyní zpovídat z přestupku 
proti občanskému soužití. Za něj mu hrozí pokuta až 20 tisíc korun,“ dodala mluvčí.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21861-pretahovali-se-o-sestilete-dite-spor-rodicu-musela-vyresit-az-policie.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/21861-pretahovali-se-o-sestilete-dite-spor-rodicu-musela-vyresit-az-policie.html
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Řídil přes zákaz a navíc i pil 

České Budějovice - Před hlídkou policie riskoval projížďku zákazem vjezdu. 

Ve čtvrtek 15. listopadu ve tři hodiny odpoledne nerespektoval řidič osobního automobilu 
Škoda dopravní značení v ulici Žižkova třída, když přímo před hlídkou městské policie projel 
zákazem vjezdu. 

Podle tiskového mluvčího budějovické městské policie Davida Štýfala strážníci řidiče zastavili 
předepsaným způsobem a muže vyzvali k předložení dokladů. Sedmatřicetiletý muž 
strážníkům tvrdil, že si řidičský průkaz zapomněl doma.  

"V centrálním registru řidičů bylo ale uvedeno něco jiného. Hlídka zjistila, že má vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel do února 2019. Navíc byl z muže cítit alkohol, a tak následovala 
orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem. Muž nadýchal 1,23 promile," doplnil 
k případu David Štýfal. 

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

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-pres-zakaz-a-navic-i-pil-20181116.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-pres-zakaz-a-navic-i-pil-20181116.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92782&idc=6271131&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Nesvítil, tak si na něho strážníci posvítili 

České Budějovice – Strážníci ve středu před druhou hodinou po půlnoci při běžné 
kontrole na Husově třídě zahlédli ve zpětném zrcátku ford jedoucí bez 
rozsvícených světel. 

Hlídka chtěla 23letého řidiče z Prachaticka zastavit, ale ten na modrý maják s červeným 
nápisem STOP nereagoval. Zabrzdil, až když jej předjeli. Přiznal, že za večer udělal pár piv, ale 
než vyjel, čekal prý, až vystřízliví. To se mu evidentně nepodařilo, protože nadýchal 
1,96 promile. A jak se svěřil, v tomto stavu, před kontrolou městské policie, rozvezl z mejdanu 
své kamarády. Možná byl nejstřízlivější. Strážníci přivolali policisty, kteří si opilého řidiče 
převzali. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nesvitil-tak-si-na-neho-straznici-posvitili-20181115.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nesvitil-tak-si-na-neho-straznici-posvitili-20181115.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92824&idc=6269473&ids=3043&idp=89789&url=http%3A%2F%2Fprimator.cz%2F2018%2F09%2F25%2Fnejlepsi-stout-na-svete-varime-v-nachode%2F
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Podnapilý řidič se proháněl městem téměř stokilometrovou rychlostí  

Dvacetiletý muž usedl v sobotu dopoledne za volant osobního vozidla a rozjel se 
do ulic Českých Budějovic.  

Jeho jízda skončila v Haklových Dvorech. Tam ho za překročení rychlosti téměř o padesát 
kilometrů v hodině zastavili strážníci. Při řešení jeho závažného prohřešku proti zákonu zjistili, 
že chování řidiče ovlivnil alkohol. 

V sobotu 10. listopadu v dopoledních hodinách dohlížela hlídka městské policie na dodržování 
nejvyšší povolené rychlosti v Haklových Dvorech. Krátce po půl jedenácté radar zaznamenal 
přijíždějící vozidlo zn. Renault, jehož řidič si s rychlostí skutečně starosti nedělal. Obcí přijížděl 
rychlostí 97 kilometrů v hodině. Strážníci vozidlo zastavili a řidiče vyzvali k předložení 
příslušných dokladů k řízení motorového vozidla. Řidič měl sice doklady v pořádku, stále se 
však ošíval a jeho neklidné chování vzbudilo u strážníků podezření, že rychlost nebude jediným 
jeho problémem. Provedením orientační dechové zkoušky na alkohol u řidiče se jeho chování 
vysvětlilo. Muž nadýchal 0,57 ‰ alkoholu. Strážníci celý případ předali k dalšímu šetření 
přivolaným policistům. 

Za přestupek proti zákonu na provozu na pozemních komunikacích nyní hrozí dvacetiletému 
řidiči z Českých Budějovic pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun. Za volant pak neusedne po dobu 
šesti měsíců až jednoho roku. 

Jihočeskénovinky.cz informovala Mgr. Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice. 

  

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/podnapily-ridic-se-prohanel-mestem-temer-stokilometrovou-rychlosti/highlightSearch=věra%20školková/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/podnapily-ridic-se-prohanel-mestem-temer-stokilometrovou-rychlosti/highlightSearch=věra%20školková/
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Opilá žena vyváděla, když jí v restauraci nenalili. Nadýchala 3,15 

promile 

Žena trpící astmatem a potížemi s krevním tlakem dělala potíže v jedné z 
českobudějovických restaurací. Byla opilá, ale dožadovala se nalití dalšího 
alkoholu. Skončila na záchytce.  

Minulé úterý krátce po druhé hodině odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení 
o podnapilé ženě do jedné z restaurací v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. 

Strážníci na místě zjistili, že se jedná o šestapadesátiletou ženu z krajského města. 
Zaměstnanec restaurace 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 promile,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra 
Školková. 

Strážníkům se 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. 

  

https://www.expres.cz/cerna-kronika-opila-zena-alkohol-nenalili-vyvadela-restaurace-ceske-budejovice-straznici-nemocna-i3q-/cerna-kronika.aspx?c=A181112_181755_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
https://www.expres.cz/cerna-kronika-opila-zena-alkohol-nenalili-vyvadela-restaurace-ceske-budejovice-straznici-nemocna-i3q-/cerna-kronika.aspx?c=A181112_181755_dx-cerna-kronika_hrdi#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main
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Odstranit nepojízdný vrak z ulice? V Budějovicích to trvá celý rok 

Stovky nepojízdných aut zabírají místa v ulicích Českých Budějovic. Často to však 
oficiálně nejsou vraky, a tak s nimi nejde pohnout. Problém s těmito vozy je nyní 
opět aktuálnější, protože se město chystá rozšířit zóny placeného stání i na 
Pražské sídliště.  

Renault se od krajnice nehnul už déle než čtvrt roku, rodinný vůz Fiat stojící a reznoucí o dvacet 
metrů dál pod stromy už asi rok, a něco jako přívěsný vozík hned vedle snad dokonce tři roky.  

Tak to vypadá jen v části Dělnické ulice v českobudějovické čtvrti Pětidomí. Jaký je stav napříč 
celým městem, si lze snadno představit. Zbytečně zabraných parkovacích míst jsou stovky. 

Problém s nepojízdnými auty je nyní v Českých Budějovicích opět aktuálnější, protože se město 
chystá rozšířit zóny placeného stání i na Pražské sídliště. I tam jsou desítky podobně 
odstavených vozů. 

Jenže to automaticky neznamená, že je to vrak, a odstranit i takové auto je velmi zdlouhavý a 
komplikovaný proces.  

Hodně o tom ví Kristýna Radová ze správy veřejných statků magistrátu, která má tuto 
problematiku na starost. „Letos se povedlo zlikvidovat pětačtyřicet autovraků a dalších 
dvanáct bych měla stihnout vyřešit do konce listopadu,“ uvedla Radová. Podle ní trvá celá 
záležitost zhruba rok. 

„Většinou začínáme posudkem a odhadem ceny vozidla. Stačí, aby mělo pěkná kola, a už ho 
nemůžeme za vrak označit a postupovat dále,“ popsala úřednice.  

Cena auta by se neměla přehoupnout přes tři tisíce korun. Pokud se do ní vůz vejde, může se 
vše postoupit dál na odbor dopravy, který zahájí správní řízení. I tady úředníci mohou často 
narazit, protože si majitel vozu například nevyzvedává poštu a podobně. 

Vlastník vozu může být dlouhodobě v nemocnici 

Z tohoto pohledu tak desítky zlikvidovaných aut ročně vypadají jako slušný úspěch. Oficiálních 
vraků v Budějovicích letos evidují 108, nepojízdných aut je v ulicích násobně více. Kristýna 
Radová, ale i pověřené osoby v dalších městech by uvítaly, kdyby zákon umožňoval snadnější 
řešení. „Uvidíme, s čím přijde další novela, o které se nyní mluví,“ doplnila. 

http://regiony.impuls.cz/autovrak-ulice-parkovani-parkovaci-misto-odstraneni-auto-pn1-/jihocesky-kraj.aspx?c=A181113_135206_imp-jihocesky_kov
http://regiony.impuls.cz/autovrak-ulice-parkovani-parkovaci-misto-odstraneni-auto-pn1-/jihocesky-kraj.aspx?c=A181113_135206_imp-jihocesky_kov
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Poslední úprava je platná od října. Legislativa nyní počítá i s tím, že vlastník vozu může být 
dlouhodobě v nemocnici, nebo ve výkonu trestu. Strážníci takový vůz jen označí štítkem a dají 
podnět vlastníkovi komunikace. 

„Silniční správní úřad může nově ohledat vozidlo a provozovateli poslat usnesení. Pokud 
provozovatel není znám, dokument se vylepí na auto nejméně pět dní před ohledáním a vyvěsí 
na úřední desku. Pak už mohou úředníci odemknout a prohlédnout auto i bez přítomnosti 
provozovatele. Pokud ve voze zůstaly identifikační prvky, například motor s VIN, obcím to 
ulehčí ztotožnění provozovatele,“ zmínil před několika dny Tomáš Lukašík z ministerstva 
dopravy. 

Další chystaná úprava zákona by mohla proces dost urychlit. Úřady by získaly možnost 
odstranit odstavená vozidla bez platné technické kontroly. Návrh má mít dopad na auta, která 
ji mají více jak půl roku propadlou, nebo jí neprošla, a více než půl roku už tak nesmějí jezdit. 

Musí ho tři roky skladovat 

Dnes je někdy realita i taková, že lidem často dojde trpělivost a rozhodnou se vzít vše doslova 
do vlastních rukou a vytlačí nepojízdné vozidlo do silnice, aby se stalo překážkou. To se stalo 
třeba v Suchém Vrbném. Někdo už také auto zapálil, aby se z něj skutečně stal vrak.  

Když se vůz stane překážkou, tak ho musejí strážníci ve spolupráci s odtahovou službou 
odstranit a přesouvá se do areálu dopravního podniku. Tím ale problémy nekončí. „My ho 
musíme podle předpisů minimálně tři roky skladovat, než je možné ho zlikvidovat,“ dodala 
Radová. 

Dalšími statistikami disponují budějovičtí strážníci. „Od 1. srpna jsme vlastníkovi pozemních 
komunikací nahlásili přibližně devadesát vraků. Z toho jich bylo například na Pražském 
předměstí deset,“ navázala mluvčí městské policie Věra Školková.  

Na podobné problémy narážejí i v dalších městech kraje. „Stav vozidel se posuzuje velmi těžko. 
Zákon, který problematiku řeší, je nevhodně nastavený. Ale musím říct, že se nám poměrně 
daří dohledávat majitele vozidel a pak se s nimi dohodnout na zjednání nápravy. Ročně jsou 
to desítky případů. Hodně se je snažíme urgovat, ale naše možnosti jsou omezené,“ řekl velitel 
Městské policie v Táboře Petr Svoboda. 

A podobné je to třeba v Jindřichově Hradci. „Strážníci autovrak objeví a pokusí se zjistit 
vlastníka. Pak předají věc odboru správy majetku města. Ta známému vlastníkovi pošle výzvu 
na odstranění. Pokud je vlastník znám, tak mu hrozí pokuta, protože došlo k porušení zákona 
o pozemních komunikacích, a odbor dopravy uloží pokutu. Pokud je vlastník neznámý, musí 
tato výzva viset dva měsíce na úřední desce. Když se nikdo nepřihlásí, dá správa majetku města 
pokyn k odtažení vraku,“ popsala mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková. 

Problémy pak mnohdy nastávají i s vymáháním poplatků za odtah a další agendu. Někdy jsou 
to nevymahatelné položky, a tak se pak časem pohledávky odepisují. 

  

https://wiki.idnes.cz/ministerstvo-dopravy-06d-/firmy.aspx?klic=473659
https://wiki.idnes.cz/ministerstvo-dopravy-06d-/firmy.aspx?klic=473659
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Zdroj: PRÁVO 

Rubrika: Jihozápadní Čechy 

Autor: Lucie Kándlová 

___________________________________________________________________________ 

Muž žebral a vydával se za hluchoněmého 

Třicetiletého muže z Rumunska, který žebral peníze na kolemjdoucích v českobudějovickém 
parku Na Sadech, si před několika dny všimli strážníci městské policie, když prováděli běžnou 
kontrolní činnost. Muž lidi zastavoval a vydával se za hluchoněmého. Různými posunky je žádal 
o peníze, a dokonce jim dával k podpisu záznam o darované částce. 

"Strážníci muže zastavili a zjišťovali oprávnění k vybírání hotovosti. Jak se ukázalo, žádné 
neměl a hluchoněmý také nebyl. Hlídka proto přivolala policii, která prověřila oprávnění 
cizince k pobytu na území naší republiky. Strážníci mu poté za přítomnosti policistů hotovost 
1200 korun odebrali," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 
Případem se zabývá správní orgán. 
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Rubrika: Budějovice a Jižní Čechy 

Autor: Michal Bělský 

___________________________________________________________________________ 

Dvacetiletý řidič se hnal Budějovicemi téměř stovkou, navíc byl opilý 

Téměř stokilometrovou rychlostí se o víkendu proháněl českobudějovickými 
ulicemi mladý řidič. Při kontrole navíc strážníci zjistili, že řídil pod vlivem 
alkoholu. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení.  

Vozidlo, které přijíždělo rychlostí 97 kilometrů v hodině, zaznamenal radar strážníků v sobotu 
krátce po půl jedenácté dopoledne. 

Hlídka zastavila dvacetiletého šoféra v Haklových Dvorech v místě, kde je povolená 
padesátka. Řidič Renaultu měl sice veškeré dokumenty v pořádku, ale strážníci si všimli jeho 
podivného chování.  

„Při následné dechové kontrole strážníci zjistili, že muž řídil pod vlivem alkoholu. Přístroj 
ukázal hodnotu 0,57 promile,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková. 

Případem se budou nyní zabývat policisté a řidiči v tuto chvíli hrozí pokuta 2,5 až 20 tisíc korun. 
Navíc může přijít o řidičský průkaz až na jeden rok. 

BMW se městem řítilo rychlostí 121 km/h 

V poslední době to není jediný případ, kdy se některý z řidičů proháněl ulicemi Českých 
Budějovic velmi vysokou rychlostí. V neděli 4. listopadu zaregistrovali strážníci automobil 
značky BMW, který se krátce po třetí hodině odpoledne řítil Novohradskou ulicí rychlostí 121 
kilometrů v hodině. 

„Řidič předjel několik vozidel. Není ani jisté, zda vůbec zaznamenal hlídku městské policie,“ 
doplnila k případu Školková. 

Neznámý pachatel tak může ve správním řízení dostat zákaz řízení na jeden rok a pokutu až 10 
tisíc korun. 

  

http://regiony.impuls.cz/ridic-renault-straznici-budejovice-prekrocil-rychlost-stovka-pokuta-zakaz-17g-/jihocesky-kraj.aspx?c=A181112_115803_imp-jihocesky_kov
http://regiony.impuls.cz/ridic-renault-straznici-budejovice-prekrocil-rychlost-stovka-pokuta-zakaz-17g-/jihocesky-kraj.aspx?c=A181112_115803_imp-jihocesky_kov
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162481/154400_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=173457/164523_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=162481/154400_0_
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__________________________________________________________________________ 

Opilý mladík se řítil Haklovými Dvory téměř stovkou 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci českobudějovické městské policie si připsali další 
„úspěch“ v kontrole dodržování pravidel na silnicích. Nedávno změřili řidiče, 
který jel městem více než 120 kilometrů v hodině. A o uplynulém víkendu 
zastavili v sobotu mladíka, který jel téměř stovkou Haklovými Dvory, kde strážníci 
kontrolovali rychlost.  

Strážníci při kontrole naměřili Renaultu rychlost 97 kilometrů v hodině. Když auto zastavili, 
zjistili, že ho řídí dvacetiletý mladík. „Řidič měl sice doklady v pořádku, stále se však ošíval a 
jeho neklidné chování vzbudilo u strážníků podezření, že rychlost nebude jediným jeho 
problémem. Provedením orientační dechové zkoušky na alkohol u řidiče se jeho chování 
vysvětlilo. Muž nadýchal 0,57 promile alkoholu," řekla mluvčí strážníků Věra Školková. 

Teď mu hrozí pokuta až dvacet tisíc a bez řidičáku může být až rok. Případ si od strážníků 
přebrala Policie ČR. 

https://www.jcted.cz/opily-mladik-se-ritil-haklovymi-dvory-temer-stovkou/
https://www.jcted.cz/opily-mladik-se-ritil-haklovymi-dvory-temer-stovkou/

