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___________________________________________________________________________ 

Budějčtí strážníci vypátrali už deset celostátně hledaných osob. 

Tentokrát šlo o dvě dívky  
pondělí, 5. února 2018, 10:59 

Českobudějovičtí strážnici vypátrali již deset celostátně hledaných osob. Tentokrát se jednalo 

o dvě dívky, které byly v hledáčku policistů. Obě se před hlídkou městské policie schovávaly v 

nákupních centrech.První dívka utekla z výchovného ústavu v Jindřichově Hradci. Její útěk však 

nebyl prvním. Již v minulosti dívka ústav bez povolení opustila a stejně jako dříve její cesta 

směřovala do Českých Budějovic, odkud pochází. „Dívka se před budějckými strážníky snažila 

schovat v obchodním centru, ale neúspěšně. Strážníci ji zadrželi a předali policistům, kteří ji 

převezli do dětského diagnostického ústavu v Homolích,“ uvedla mluvčí městské policie Věra 

Školková. Další hledanou vypátrala hlídka městské policie v pátek 2. února v půl sedmé večer 

v Dopravně obchodním centru Mercury, kde prováděla běžnou kontrolu. „Dívka se před 

strážníky snažila ukrýt na veřejných toaletách, ale nakonec uposlechla důrazných výzev 

strážníků a přestala utíkat. Strážníci ji tak mohli předat do rukou policistů,“ uzavřela Školková.  

 

Sobota, 10. ledna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________ 

Před jízdou popíjela i řidička 
České Budějovice – Sobotní noc nedopadla podle představ dvou podnapilých řidičů. Chvíli před 

jednou hodinou viděla hlídka městské policie v ulici Evžena Rošického na sídlišti Máj škodovku, 

jejíž řidič měl problémy s udržením směru jízdy. 

10.2.2018  

Chtěli ho zastavit, ale na pokyn k zastavení nereagoval a pokračoval v jízdě ulicí Milady 

Horákové až na kruhový objezd, kde nezvládl řízení a vjel do protisměru. Situaci popsala mluvčí 

strážníků Věra Školková: „Strážníkům se podařilo řidiče přimět zastavit až dalším důrazným 

pokynem k zastavení. Ve voze seděla řidička se spolujezdcem a v jejím dechu byl cítit alkohol.“ 

To potvrdila dechová zkouška s výsledkem 1,71 promile. K pití alkoholu před jízdou se 27letá 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/18337-budejcti-straznici-vypatrali-uz-deset-celostatne-hledanych-osob-tentokrat-slo-o-dve-divky.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/nehody/pred-jizdou-popijela-i-ridicka-20180210.html
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žena z Klatovska přiznala. Bude obviněna z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.  

 

Před pátou ranní uviděl operátor městského kamerového systému viditelně opilého muže, 

který se na náměstí chystal se dvěma dalšími lidmi nastoupit do volkswagenu, a ohlásil to 

strážníkům v terénu. Opilý řidič odjel směrem k Pražskému předměstí, kde ho na Pražské třídě 

zastavili strážníci. Třicetiletý Rakušan musel dýchnout a ukázalo se, že má v sobě 0,96 promile. 

Také jeho si vzali do parády policisté. 

 

Sobota, 10. ledna 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: Jana Zuziaková 
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jednou hodinou viděla hlídka městské policie v ulici Evžena Rošického na sídlišti Máj škodovku, 

jejíž řidič měl problémy s udržením směru jízdy. 
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