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Kličkoval Pekárenskou   

České Budějovice – Skutečné překvapení čekalo minulý týden strážníky v Pekárenské 
ulici. Řidiče s podezřením na alkohol za volantem zastavila hlídka městské policie. 
"Řidič totiž zjevně nezvládal jízdu, kličkoval a opakovaně měnil znamení o změně 
směru jízdy," uvedla mluvčí městských strážníků Věra Školková. Jak se ukázalo, 
důvodem jeho jednání nebyl alkohol. Devatenáctiletý muž byl totiž "samouk" bez 
jakéhokoliv řidičského oprávnění... 
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Pondělí, 24. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Pochybní řidiči skončili v Budějovicích v rukách policistů 

Pochybní řidiči často zaměstnávají v Českých Budějovicích městskou policii i Polici 
České republiky. 

Příkladem jsou události minulého týdne. Například ta, která se odehrála ve čtvrtek 
20. ledna na Náměstí Přemysla Otakara II. "Krátce před čtvrtou hodinou ranní spatřil 
operátor městského kamerového systému dvojici mužů, jejichž chování i vratká chůze 
poukazovala na nejednu vypitou sklenku alkoholu. Oba muži v té chvíli nastoupili do 
osobního vozidla, z nichž jeden usedl za volant řidiče a rozjel se," uvedla k porušení 
zákona tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. Na místo 
okamžitě zamířila hlídka městské policie spolu s hlídkou Policie ČR. "Policisté se vozidlo 
snažili zastavit, muž za volantem však nereagoval a pokračoval v jízdě. Poté však náhle 
zastavil a vyběhl z vozidla. Policisté spolu se strážníky dvacetiletého muže na místě 
zadrželi a za použití donucovacích prostředků mu nasadili služební pouta," uvedla 
k zásahu Věra Školková a dodala, že případ si převzala k dalšímu šetření přítomná 
hlídka Policie ČR. 

Jako z akčního filmu. Policie v ulicích Budějovic naháněla opilého 

řidiče 

Dalšího řidiče s podezřením na alkohol za volantem zastavila hlídka městské policie ve 
středu v osm hodin večer v Pekárenské ulici. "Řidič totiž zjevně nezvládal jízdu, 
kličkoval a opakovaně měnil znamení o změně směru jízdy. Jak se ukázalo, důvodem 
jeho jednání však nebyl alkohol. Devatenáctiletý muž byl totiž „samouk“ bez 
jakéhokoliv řidičského oprávnění. Mladý muž u sebe neměl ani žádné osobní doklady 
a ke svému řidičskému kousku sebou přibral dva spolujezdce," přiblížila událost Věra 
Školková. Přivolaná hlídka Policie ČR muži zakázala další jízdu. Ten se bude nyní 
zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za 
přestupek mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání 
jednoho roku až dvou let. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pochybni-ridici-skoncili-v-budejovicich-v-rukach-policistu-20220124.html
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Čtvrtek, 20. ledna 2022 

Zdroj: mpolicie.c-budejovice.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Mgr. Věra Školková 
__________________________________________________________________________ 

Zásahy proti podnapilým řidičům i agresivním osobám jsou pro 

českobudějovické strážníky na denním pořádku   

Na nesnadnou práci strážníků městské policie poukazují desítky případů za měsíc, kdy 
zasahují u podnapilých řidičů, agresivních "klientů" záchytné stanice a dalších osob, 
které svým jednáním ohrožují své zdraví i zdraví ostatních osob, majetek nebo veřejný 
pořádek. 

Příkladem je například událost, která se odehrála ve čtvrtek 20. ledna 
na Náměstí Přemysla Otakara II. Krátce před čtvrtou hodinou ranní spatřil operátor 
městského kamerového systému dvojici mužů, jejichž chování i vratká chůze 
poukazovala na nejednu vypitou sklenku alkoholu. Oba muži v té chvíli nastoupili do 
osobního vozidla, z nichž jeden usedl za volant řidiče a rozjel se. Na místo okamžitě 
zamířila hlídka městské policie spolu s hlídkou Policie ČR. Policisté se vozidlo snažili 
zastavit, muž za volantem však nereagoval a pokračoval v jízdě. Poté však náhle zastavil 
a vyběhl z vozidla. Policisté spolu se strážníky dvacetiletého muže na místě zadrželi a 
za použití donucovacích prostředků mu nasadili služební pouta. Případ si převzala k 
dalšímu šetření přítomná hlídka Policie ČR. 

Ve středu 19. ledna v osm hodin večer prováděla hlídka městské policie asistenci 
zdravotnické záchranné službě při převozu agresivního pacienta na protialkoholní a 
protitoxikomanickou záchytnou stanici. Čtyřiapadesátiletý muž ležící na chodníku na 
Žižkově třídě totiž se svým osudem nesouhlasil. Nejprve se při převozu snažil 
napadnout zdravotníky a u výtahu záchytné stanice rozpřáhl ruku na jednoho z 
doprovázejících strážníků. Ti muže nakonec dodali do rukou zdravotníků v poutech. Ta 
mu byla sejmuta až po umístění na lůžko. 

 

 

 

 

 

http://mpolicie.c-budejovice.cz/zasahy-proti-podnapilym-ridicum-i-agresivnim-osobam-jsou-pro-ceskobudejovicke-strazniky-na-dennim
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Čtvrtek, 20. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci řešili podnapilé řidiče a agresivního muže, který napadal 

zdravotníky 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Desítky případů za měsíc v souvislosti s podnapilými řidiči, 
agresivními „klienty“ záchytné stanice a dalšími lidmi, které svým jednáním ohrožují 
své zdraví i zdraví ostatních osob, majetek nebo veřejný pořádek, řeší strážníci 
českobudějovické městské policie. 

Ve čtvrtek 20. ledna krátce před čtvrtou hodinou ranní na Náměstí Přemysla Otakara 
II. spatřil operátor městského kamerového systému dvojici mužů, jejichž chování i 
vratká chůze poukazovala na nejednu vypitou sklenku alkoholu. Oba muži v té chvíli 
nastoupili do osobního vozidla, z nichž jeden usedl za volant řidiče a rozjel se. Na místo 
okamžitě zamířila hlídka městské policie spolu s hlídkou Policie ČR. 

Policisté se vozidlo snažili zastavit, muž za volantem však nereagoval a pokračoval v 
jízdě. Poté však náhle zastavil a vyběhl z auta. Policisté spolu se strážníky dvacetiletého 
muže na místě zadrželi a za použití donucovacích prostředků mu nasadili služební 
pouta. Případ si převzala k dalšímu šetření přítomná hlídka Policie ČR. 

Už o den dříve ve 20 hodin prováděla hlídka městské policie asistenci zdravotnické 
záchranné službě při převozu agresivního pacienta na protialkoholní a 
protitoxikomanickou záchytnou stanici. Čtyřiapadesátiletý muž ležící na chodníku na 
Žižkově třídě totiž se svým osudem nesouhlasil. Nejprve se při převozu snažil 
napadnout zdravotníky a u výtahu záchytné stanice rozpřáhl ruku na jednoho z 
doprovázejících strážníků. Ti muže nakonec dodali do rukou zdravotníků v poutech. Ta 
mu byla sejmuta až po umístění na lůžko. 

Dalšího řidiče s podezřením na alkohol za volantem zastavila hlídka městské policie ve 
středu v osm hodin večer v Pekárenské ulici. Řidič totiž zjevně nezvládal jízdu, kličkoval 
a opakovaně měnil znamení o změně směru jízdy. Jak se ukázalo, důvodem jeho 
jednání však nebyl alkohol. Devatenáctiletý muž byl totiž „samouk" bez jakéhokoliv 
řidičského oprávnění. Mladý muž u sebe neměl ani žádné osobní doklady a ke svému 
řidičskému kousku sebou přibral dva spolujezdce. 

 

https://www.jcted.cz/62429-straznici-resili-podnapile-ridice-a-agresivniho-muze-ktery-napadal-zdravotniky/
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Přivolaná hlídka Policie ČR muži zakázala další jízdu. Ten se bude nyní zpovídat z 
přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za přestupek mu hrozí 
pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti v délce trvání jednoho roku až dvou let. 
Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

Dalšího řidiče s podezřením na alkohol za volantem zastavila hlídka městské policie ve 
středu v osm hodin večer v Pekárenské ulici. Řidič totiž zjevně nezvládal jízdu, kličkoval 
a opakovaně měnil znamení o změně směru jízdy. Jak se ukázalo, důvodem jeho 
jednání však nebyl alkohol. Devatenáctiletý muž byl totiž "samouk" bez jakéhokoliv 
řidičského oprávnění. Mladý muž u sebe neměl ani žádné osobní doklady a ke svému 
řidičskému kousku sebou přibral dva spolujezdce. Přivolaná hlídka Policie ČR muži 
zakázala další jízdu. Ten se bude nyní zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích. Za přestupek mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz 
činnosti v délce trvání jednoho roku až dvou let. Případem se bude dále zabývat 
příslušný správní orgán. 

 

Středa, 19. ledna 2022 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 11 

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Pochůzkoví prodejci   

Dva muži (27, 34) prodávali začátkem týdne na 
parkovišti českobudějovického obchodního centra v části České Vrbné "značkové" 
hodinky. V jihočeské metropoli je přitom pochůzkový prodej zakázán. Policisté 
prodejce díky popisu svědků chytili. Ti nezapírali a tvrdili, že o zákazu nic nevědí. Za 
porušení tržního řádu jim hrozí až stotisícová pokuta. 
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Středa, 19. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko, Jižní Čechy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Dým u nádraží   

České Budějovice 

Včera krátce po třetí hodině ranní spatřili strážníci budějovické městské policie dým 
vznášející se nad Kasárenskou ulicí. "Okamžitě zamířili na místo, odkud dým vycházel. 
Z vedlejšího objektu se jim podařilo spatřit na nádvoří hořící kovovou bednu," uvedla k 
události mluvčí městské policie Věra Školková. Na místo strážníci okamžitě přivolali 
jednotku hasičského záchranného sboru, která oheň uhasila. Vyšetřováním vzniku 
požáru se budou zabývat specialisté hasičského záchranného sboru. 

 

Úterý, 18. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Alkohol ne, ale drogy ano   

České Budějovice 

V závěru minulého týdne spatřila hlídka městské policie v českobudějovické Pražské 
třídě automobil na zastávce MHD. "Strážníkům se po chvíli přihlásil muž, který se 
prohlásil za řidiče vozidla," přiblížila další dění tisková mluvčí městské policie Věra 
Školková. Do vozu právě nastupovali i další pasažéři. Přitom strážníci uvnitř 
zaregistrovali množství obalů od alkoholických nápojů. Sedmadvacetiletý řidič uvedl, 
že přijel z Týna nad Vltavou a alkohol nepožil. Zkouška ale ukázala, že byl pod vlivem 
jiných návykových látek. Případ dořeší Policie ČR. 
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Úterý, 18. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, tisková mluvčí MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Dvojice mužů prodávala „značkové hodinky“. Hrozí jim pokuta až 100 

tisíc 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V pondělí 17. ledna se na území jihočeské metropole po krátké 
přestávce znovu objevili pochůzkoví prodejci. Tentokrát se jednalo o dvojici mužů 
prodávající „značkové hodinky“ na parkovišti obchodního centra v Českém Vrbném. 
Přivolaným strážníkům městské policie se krátce po 14. hodině podařilo oba muže 
zastihnout v akci. 

Strážníci na místě zastihli oba muže odpovídající popisu oznamovatele. Ke strážníkům 
se připojila i hlídka Policie ČR, která potvrdila činnost prodejců téhož dne před jiným 
obchodním centrem. Muži ve věku 27 a 34 let se ani nesnažili zapírat. Strážníci je poučili 
o tom, že pochůzkový prodej je na území Českých Budějovic nařízením města zakázán. 
Muži o zákazu pochůzkového prodeje údajně nevěděli. Přestupkem proti pořádku ve 
státní správě se bude dále zabývat správní orgán. Za porušení tržního řádu čeká muže 
pokuta až 100 tisíc korun a případně i omezující opatření. 

  

https://www.jcted.cz/62385-dvojice-muzu-prodavala-znackove-hodinky-hrozi-jim-pokuta-az-100-tisic/
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Pondělí, 17. ledna 2022 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Andrea Vašáková 
___________________________________________________________________________ 

Budějovice investují do kurzů pro strážníky dva miliony, pořídí i nová 

auta   

Ze zákona povinné kurzy stávajících strážníků, pro nové zájemce i pro asistenty 
prevence kriminality. To je výčet vzdělávacích kurzů, na 
které město České Budějovice vyčlenilo 1,9 milionu korun.  

Pro městskou policii nakoupí i dvě auta dohromady za milion. 

Rada města na svém prvním letošním jednání schválila zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na poskytování vzdělávacích kurzů městské policie jednomu dodavateli – 
Jihočeské vzdělávací společnosti AMOS. Zakázka v rozsahu tří let zajistí potřebné 
vzdělání pro všechny zmíněné. 

"Částka zakázky odpovídá počtu strážníků," uvedl primátor města Jiří Svoboda (ANO). 
Těch je podle mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové aktuálně 117. 

Zatímco kurz stávajícího strážníka vyjde na 3 950 korun, za vstupní školení takzvaného 
čekatele, zahrnující 140 hodin teorie a 20 hodin praxe, město zaplatí 19 777 korun. 
Asistenti prevence kriminality slouží zejména na budějovickém sídlišti Máj. Cena kurzu 
na jejich proškolení je dva tisíce korun. Do zakázky spadají také přípravné kurzy pro 
získání zbrojního pasu, ty vyjdou na tři tisíce korun na osobu. 

"Veškeré vzdělávání se bude odehrávat přímo v Českých Budějovicích, účastníci tedy 
nebudou muset nikam dojíždět," upřesnil primátor. 

Potvrdil, že vše zajistí AMOS se sídlem v Krajinské ulici. Radnice má firmu vyzkoušenou 
a spolupráce s ní se v minulosti již osvědčila. Smlouvu na vzdělávání městských policistů 
s touto společností město podepsalo v posledních dvou letech. 

Další investicí pro městskou policii je pořízení dvou služebních automobilů. Nové vozy 
s potřebným vybavením nahradí ty stávající, které slouží už pátým rokem. Využívat je 
budou moci zřejmě od listopadu tohoto roku a jejich cena je milion sedmdesát čtyři 
tisíc korun. 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznik-skoleni-kurzy-auta-vzdelavaci-zakazka-mesto-policie.A220117_114704_budejovice-zpravy_khr
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Pondělí, 17. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Podnapilá žena ničila byt, řidič měl v krvi drogy 

Rozruch v rodinném domě v Novém Vrátě na okraji Českých Budějovic vyvolala v pátek 
v noci podnapilá podnájemnice. 

Z rukou strážníků si zdravotníci v pátek v Českých Budějovicích převzali podnapilou 
ženu. Vyvolala v pátek v noci rozruch v rodinném domě v Novém Vrátě, kde žije jako 
podnájemnice. 

Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové vyjížděli strážníci 
do Nového Vráta v pátek 14. ledna v půl dvanácté v noci. "Hlídka městské policie 
vyjížděla na oznámení o podnájemnici, která za hlasitého křiku ničí zařízení bytu. 
Strážníkům otevřela majitelka domu, která jim popsala průběh události. Když se snažila 
podnájemnici zabránit v jejím jednání, žena napadla ji i jejího otce, který zde byl v té 
době přítomen," uvedla k případu Věra Školková. 

"V bytě, do kterého muž strážníky zavedl, se nacházela zjevně podnapilá žena 
s krvácejícím zraněním v obličeji. Z úst devětatřicetileté ženy se na adresu strážníků 
snesla řada hrubých výrazů. Ti mezitím na místo přivolali hlídku zdravotnickou 
záchrannou službu a hlídku Policie ČR. Žena však ve svém projevu neustávala a za 
hlasitého křiku začala fyzicky ohrožovat zasahující strážníky," popsala další dění Věra 
Školková. Strážníci následně ženu předali zdravotníkům ve služebních poutech. 
"Zdravotníci pak ženu převezli k lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. 
Žena bude muset po vystřízlivění zaplatit případně zjištěnou škodu na majetku 
majitelce domu," dodala Věra Školková. 

Dopravní přestupek ukázal na řidiče pod vlivem drog 

Jiný případ, tentokrát spojený s bezpečností silničního provozu, řešili strážníci v sobotu. 
"Stání osobního vozidla v zastávce MHD na Pražské třídě ukázalo v sobotu večer na 
řidiče, který za volant nesměl usednout. Orientační dechová zkouška na alkohol sice 
ukázala negativní výsledek, test na přítomnost omamných a psychotropních látek 
provedený policisty však ukázal pozitivitu," uvedla Věra Školková. Celý případ si pak 
převzala přítomná hlídka Policie ČR. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapila-zena-nicila-byt-ridic-mel-v-krvi-drogy-20220117.html
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"V sobotu krátce po osmé hodině večerní projížděla hlídka městské policie po Pražské 
třídě. Strážníci přitom spatřili osobní vozidlo stojící v zastávce MHD Družba, kam se 
právě snažil marně zajet řidič přijíždějícího autobusu. Ke strážníkům se po chvíli na 
místě přihlásil muž, který se prohlásil za řidiče vozidla," přiblížila okolnosti zásahu Věra 
Školková. 

"Do vozu právě nastupovali i další pasažéři. Přitom strážníci uvnitř zaregistrovali 
množství obalů od alkoholických nápojů. Sedmadvacetiletý řidič se strážníkům svěřil, 
že právě přijel z Týna nad Vltavou a alkoholické nápoje před jízdou nepožil. Následně 
provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj skutečně ukázala negativní 
výsledek. Muž byl však zjevně dezorientovaný a strážníci pojali podezření, že je pod 
vlivem jiných návykových látek než alkoholu. To se také po příjezdu přivolané hlídky 
Policie ČR potvrdilo," dodala Věra Školková. Policisty provedený test na přítomnost 
omamných a psychotropních látek ukázal pozitivní výsledek. Policie ČR si celý případ 
převzala k dalšímu šetření. 

 

Pondělí, 17. ledna 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky, jcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Narkoman na sebe upozornil zaparkováním na zastávce 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 15. ledna krátce po osmé večer projížděla hlídka městské 
policie po Pražské třídě. Strážníci si všimli osobního auta, stojícího na zastávce MHD u 
Družby, kam se marně snažil zajet řidič autobusu. Strážníkům se po chvíli přihlásil řidič 
vozidla, do kterého právě nastupovali i další pasažéři. Strážníci si uvnitř vozu všimli 
množství obalů od alkoholu. Sedmadvacetiletý řidič řekl, že právě přijel z Týna nad 
Vltavou a alkoholické nápoje před jízdou nepožil. To orientační dechová zkouška na 
alkohol potvrdila. Muž však působil dezorientovaně a strážníci pojali podezření, že je 
pod vlivem jiných návykových látek, což se také po příjezdu přivolané hlídky Policie ČR 
prokázalo. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek ukázal pozitivní 
výsledek. Policisté si celý případ převzali k dalšímu šetření. 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/62362-narkoman-na-sebe-upozornil-zaparkovanim-na-zastavce/
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Pondělí, 17. ledna 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně / Krimi 

Autor: Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Dopravní přestupek poukázal na řidiče pod vlivem drog 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Stání osobního vozidla v zastávce MHD na Pražské třídě poukázalo v sobotu večer na 
řidiče, který za volant nesměl usednout. Orientační dechová zkouška na alkohol sice 
ukázala negativní výsledek, test na přítomnost omamných a psychotropních látek 
provedený policisty však ukázal pozitivitu. Celý případ si převzala přítomná hlídka 
Policie ČR. 

V sobotu 15. ledna krátce po osmé hodině večerní projížděla hlídka městské policie po 
Pražské třídě. Strážníci přitom spatřili osobní vozidlo stojící v zastávce MHD Družba, 
kam se právě snažil marně zajet řidič přijíždějícího autobusu. 

Ke strážníkům se po chvíli na místě přihlásil muž, který se prohlásil za řidiče tohoto 
vozidla. Do něj právě nastupovali i další pasažéři. Přitom strážníci uvnitř zaregistrovali 
množství obalů od alkoholických nápojů. Sedmadvacetiletý řidič se strážníkům svěřil, 
že právě přijel z Týna nad Vltavou a alkoholické nápoje před jízdou nepožil. Následně 
provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj skutečně ukázala negativní 
výsledek. Muž byl však zjevně dezorientovaný a strážníci pojali podezření, že je pod 
vlivem jiných návykových látek než alkoholu. To se také po příjezdu přivolané hlídky 
Policie ČR potvrdilo. Policisty provedený test na přítomnost omamných a 
psychotropních látek ukázal pozitivní výsledek. 

Policisté si celý případ převzali k dalšímu šetření. 

 

 

 

 

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-238072-dopravni-prestupek-poukazal-na-ridice-pod-vlivem-drog
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Pondělí, 17. ledna 2022 

Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně / Krimi 

Autor: Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Podnapilá žena za hlasitého křiku ničila vybavení bytu, zasáhli 

českobudějovičtí strážníci 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Rozruch v rodinném domě v Novém Vrátě vyvolala v pátek v noci podnapilá 
podnájemnice. Majitelku domu vzbudil hlasitý křik ženy, která se snažila ničit zařízení 
bytu. Ta poté napadla majitelku domu, která se snažila zjednat klid, i svého otce. 
Zasáhnout musela hlídka městské policie. Žena však svou agresi obrátila proti 
strážníkům. Ti ji za použití donucovacích prostředků předali do rukou zdravotníků. 

V pátek 14. ledna v půl dvanácté v noci vyjížděla hlídka městské policie do Nového 
Vráta na oznámení o podnájemnici, která za hlasitého křiku ničí zařízení bytu. 

Strážníkům otevřela majitelka domu, která jim popsala průběh události. Když se snažila 
podnájemnici zabránit v jejím jednání, žena napadla ji i jejího otce, který zde byl v té 
době přítomen. 

V bytě, do kterého muž strážníky zavedl, se nacházela zjevně podnapilá žena s 
krvácejícím zraněním v obličeji. Z úst devětatřicetileté ženy se na adresu strážníků 
snesla řada hrubých výrazů. Ti mezitím na místo přivolali hlídku zdravotnickou 
záchrannou službu a hlídku Policie ČR. Žena však ve svém projevu neustávala a za 
hlasitého křiku začala fyzicky ohrožovat zasahující strážníky. Ti ženu předali 
zdravotníkům ve služebních poutech.  

Žena bude muset po vystřízlivění zaplatit případně zjištěnou škodu na majetku 
majitelce domu. 

 

 

 

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-238071-podnapila-zena-za-hlasiteho-kriku-nicila-vybaveni-bytu--zasahli-ceskobudejovicti-straznici
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Pondělí 17. ledna – Pátek 21. ledna 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

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