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Pondělí, 20. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Agresivní muž napadl ostrahu 
České Budějovice - Agresivní muž napadl v sobotu večer zaměstnance bezpečnostní agentury, 

který se snažil zjednat pořádek na autobusovém nádraží v horním patře obchodního centra 

Mercury. 

Výtržník zaútočil nejdříve slovně, ale potom ho dvakrát udeřil do tváře. Jak popsala mluvčí 
městské policie Věra Školková, na pomoc napadenému zaměstnanci přispěchal jeho kolega, 
s jehož pomocí agresora zastavil. Značně podnapilý 45letý muž bez domova si vysloužil pobyt 
na záchytce, neboť mu strážníci naměřili 3,16 promile. 

 

Pondělí, 20. listopadu 

Zdroj:tydenikpolicie.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Řidič osobního vozu v Českých Budějovicích ujížděl strážníkům, měl 

k tomu pádný důvod 
Osmatřicetiletý muž vypil v neděli večer větší množství alkoholu, to mu však nebránilo o pár 

hodin později sednout za volant osobního motorového vozidla. Před jízdou si však zapomněl 

zapnout světla. Upozornil tak na sebe hlídku městské policie, která ho potkala na sídlišti Máj. 

Odhalení důvodu jeho roztržitosti na sebe nenechalo dlouho čekat. 

V pondělí 20. listopadu v půl druhé ráno projížděla hlídka městské policie ulicí Oskara Nedbala, 

když proti nim přijíždělo osobní vozidlo značky Audi bez zapnutých světel. Strážníci se proto 

rozhodli vozidlo zastavit. Jenže řidič dotyčného vozidla na signál k zastavení nereagoval a 

naopak výrazně zrychlil. Kličkoval přilehlými ulicemi, až strážníky zavedl do Kijevské ulice. Zde 

sice zastavil, ale zůstal sedět ve vozidle se stále běžícím motorem. Bylo zjevné, že se pokusí 

znovu ujet. Strážníci museli řidiče z vozidla vyvést a nasadit mu služební pouta. 

Osmatřicetiletý muž si nebyl spáchání dopravního přestupku vědom. Strážníkům však zároveň 

přiznal, z jakého důvodu před nimi ujížděl. Muž se svěřil, že před jízdou notně popíjel alkohol. 

Strážníci u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol. Výsledek byl 

alarmující. Muž nadýchal 2,32 ‰. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-muz-napadl-ostrahu-20171120.html
http://tydenikpolicie.cz/ridic-osobniho-vozu-v-ceskych-budejovicich-ujizdel-straznikum-mel-k-tomu-padny-duvod/
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Strážníci poté muže převezli na obvodní oddělení Policie ČR Čtyři Dvory, kde ho předali do 

rukou policistů k dalšímu opatření. Osmatřicetiletý občan z Českých Budějovic bude nyní čelit 

obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Pondělí, 20. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 
___________________________________________________________________________ 

Opilá a agresivní žena vyváděla v cizím domě 
České Budějovice – V neděli už v půl třetí odpoledne měla žena 2,33 promile alkoholu. 

Na sídlišti Máj vnikla do paneláku, kde kopala a bouchala pěstmi do dveří bytů. Jeden obyvatel 

domu své dveře otevřel, aby viděl, co se děje, a neznámá agresivní žena se ho snažila 

napadnout. Povolaní strážníci ji už našli sedět v chodbě u výtahu. Když zjistili, jak moc je 

namazaná, chtěli ji převézt na záchytku. 

Další děj popsala mluvčí městské policie Věra Školková: „Převoz odmítala a dala se na útěk. 

Strážníci jí v něm zabránili za použití donucovacích prostředků. Převézt ženu k pobytu na 

protialkoholní záchytnou stanici museli v poutech.“ Za přestupek proti občanskému soužití ji 

hrozí pokuta do 20 000 korun. 
 

Pondělí, 20. listopadu 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________ 

Zaměstnance ostrahy na autobusovém nádraží napadl agresivní muž. 

Skončil v poutech 
 pondělí, 20. listopadu 2017, 08:51 

Agresivní muž napadl zaměstnance bezpečnostní agentury, který se snažil zjednat pořádek na 

autobusovém nádraží v horním patře českobudějovického obchodního centra Mercury. Notně 

opilého muže bez domova nakonec zpacifikovali strážníci převezli ho na protialkoholní 

záchytnou stanici.K incidentu došlo v sobotu 18. listopadu krátce po půl osmé večer. Opilého 

muže se pracovník ostrahy marně snažil vykázat z prostoru autobusového nádraží. Muž ho 

napadl nejprve slovně, poté však přitvrdil a udeřil ho dvakrát do tváře. Na pomoc napadenému 

zaměstnanci přispěchal jeho kolega, společně se jim agresivního muže podařilo zastavil. „V tu 

chvílu už byli na místě strážníci, kteří si už agresivního a jim dobře známého muže přebírali. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-a-agresivni-zena-vyvadela-v-cizim-dome-20171120.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17516-zamestnance-ostrahy-na-autobusovem-nadrazi-napadl-agresivni-muz-skoncil-v-poutech.html
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Opilec však i nadále kladl odpor a odmítal uposlechnout výzev strážníků. Jeho vzdor zlomilo až 

nasazení služebních pout," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci následně u pětačtyřicetiletého muže provedli orientační dechovou zkoušku na 

alkohol s výsledkem 3,16 promile. Jeho cesta v doprovodu městské policie tak vedla rovnou k 

pobytu na protialkoholní záchytnou stanici, kde měl čas a prostor na vystřízlivění 

„Pětačtyřicetiletý muž se bude zpovídat z přestupku proti občanskému soužití. Za ten mu hrozí 

pokuta do dvaceti tisíc korun," upřesnila Školková.   
 

Úterý, 21. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Zemanová 
___________________________________________________________________________ 

Opilý kličkoval v ulicích. Chtěl ujet strážníkům 
České Budějovice - Osmatřicetiletého muže prozradila nerozsvícená světla. Strážníkům se 

nevzdal lehko. Kličkoval a taktizoval. Nakonec nadýchal 2,32 promile. 

V pondělí 20. listopadu v půl druhé ráno si hlídka městské policie všimla, že si řidič projíždějící 

sídlištěm Máj zapomněl rozsvítit světla. V ulici O.Nedbala jej strážníci chtěli zastavit, jenže to 

se řidiči zjevně nelíbilo, výrazně zrychlil a začal kličkovat v přilehlých ulicích.  

 

Zastavil až v ulici Kijevská, ale z auta nevylezl a nechal běžet motor. „Bylo zjevné, že se pokusí 

znovu ujet. Strážníci museli řidiče z vozidla vyvést a nasadit mu služební pouta,“ popisuje 

zákrok strážníků tisková mluvčí městské policie Věra Školková.  

Osmatřicetiletý muž si dopravního prostředku nebyl vědom, ale strážníkům se přiznal, proč 

ujížděl. Prý před cestou pil. „Strážníci u něj následně provedli orientační dechovou zkoušku na 

alkohol. Výsledek byl alarmující. Muž nadýchal 2,32 promile,“ popisuje Věra Školková. Podle 

ní bude českobudějovický občan čelit obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-klickoval-v-ulicich-chtel-ujet-straznikum-20171121.html
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Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________

Strážníci vyhmátli dva podnapilé řidiče 
České Budějovice – Víkend skončil pro dva řidiče nepříjemným odhalením jejich podnapilosti. 

Prvního provinilce čapli strážníci v sobotu ve 13.30 h na Rudolfovské třídě. Zavinil si to sám, 

neboť překročil nejvyšší povolenou rychlost o více než 20 km/h, a navíc neměl rozsvícená 

potkávací světla. 

Mluvčí městské policie Věra Školková výčet jeho provinění ještě rozšířila: „Strážníci také zjistili, 

že vozidlo má již několik měsíců neplatnou technickou kontrolu. Při hovoru s řidičem navíc 

ucítili z jeho dechu alkohol. Osmadvacetiletého muže z Ukrajiny proto podrobili orientační 

dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 0,65 promile. Celý případ si převzali k dalšímu šetření 

přivolaní policisté,“ shrnula mluvčí.  

 

Dalšího riskujícího řidiče přistihli strážníci v neděli krátce po třetí hodině ranní opět na 

Rudolfovské třídě. Věra Školková popsala: „Řidič projíždějícího osobního vozidla zjevně 

nezvládal řízení. Strážníci proto vzápětí vozidlo zastavili a řidiče vyzvali k předložení dokladů 

potřebných k řízení vozidla. Doklady byly v pořádku, co však následovalo v pořádku nebylo. 

Strážníci se rozhodli prověřit podezření, že jednačtyřicetiletý řidič před jízdou popíjel alkohol. 

To se také následně provedenou orientační dechovou zkouškou na alkohol potvrdilo, muž 

nadýchal 0,75 promile.“ Muže si pak vzali do parády policisté. Oběma řidičům hrozí za řízení 

vozidla po požití alkoholických nápojů pokuta od 2 do 20 000 korun a zákaz řízení na šest až 

dvanáct měsíců. 
 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-vyhmatli-dva-podnapile-ridice-20171126.html

