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Příliš rychle a bez papírů   

 

České Budějovice – Navzdory zákazu řízení všech motorových vozidel usedl ve čtvrtek 
odpoledne za volant osobního vozu pětatřicetiletý muž z Českobudějovicka. S rychlostí 
při jízdě jihočeskou metropolí přitom nešetřil. Hlídka městské policie ho zastavila za 
překročenou maximální povolenou rychlost v Haklových Dvorech. 
Přitom odhalila, že řídí, aniž by měl platné řidičské oprávnění. Případem se bude dále 
zabývat Policie ČR. 
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Pondělí, 3. ledna 2022 

Zdroj: ČeskéBudějoviceDnes.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ Krimi zprávy 

Autor: MP České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Opilý muž za hlasitého projevu vyzýval strážníky na souboj, skončil 

na záchytce 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 2. ledna krátce po čtvrté hodině odpolední vyjížděla 
hlídka městské policie do Kanovnické ulice. Odtud se totiž mělo odehrávat 
opakované volání na tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby. 

Strážníci na místě zastihli několik jim známých osob bez domova. Při projednávání 
události se ke skupině připojil zjevně podnapilý muž. Na výzvu strážníků, aby místo 
opustil, se nejistým krokem vydal středem vozovky směrem na Senovážné náměstí a 
hlasitě pokřikoval na kolemjdoucí. Strážníci muže mezitím dostihli a odvedli ho do 
bezpečné vzdálenosti od projíždějících vozidel. Muž náhle začal strážníky vyzývat 
vulgárními výrazy k "férovému souboji" a své odhodlání stvrdil úderem pěstí do zde 
stojící nádoby na posypový materiál. Na výzvy strážníků, aby zanechal svého jednání, 
však nereagoval a pokračoval v narušování veřejného pořádku. Když strážníci rozhodli 
o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici, muž se snažil z místa uniknout. Na 
lůžko záchytné stanice byl poté dopraven ve služebních poutech strážníků. 

Jedenatřicetiletý muž z Českokrumlovska se bude po vystřízlivění zpovídat hned z 
několika přestupků. Od přestupku podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při 
výkonu její pravomoci, přestupku proti občanskému soužití až po přestupek proti 
majetku. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

 

 

 

 

 

https://www.ceskebudejovicednes.cz/zpravodajstvi/41001-opily-muz-za-hlasiteho-projevu-vyzyval-strazniky-na-souboj-skoncil-na-zachytce/
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Pondělí, 3. ledna 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Českobudějovicko 

Autor: Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice 
__________________________________________________________________________ 

Muž vyzýval budějovické strážníky k souboji, skončil v poutech na 

záchytce 

 

Jedenatřicetiletý muž se v neděli odpoledne vložil do jednání strážníků se skupinou 
osob bez domova v Kanovnické ulici. Vykázání strážníků z místa však nesl nelibě. Za 
hlasitého křiku se vydal k odchodu středem vozovky. Strážníky, kteří ho mezitím 
dostihli, začal hlasitě vyzývat k "férovému zápasu". 

V neděli 2. ledna krátce po čtvrté hodině odpolední vyjížděla hlídka městské policie do 
Kanovnické ulice. Odtud se totiž mělo odehrávat opakované volání na tísňovou linku 
Zdravotnické záchranné služby. Strážníci na místě zastihli několik jim známých osob bez 
domova. Při projednávání události se ke skupině připojil zjevně podnapilý muž. Na 
výzvu strážníků, aby místo opustil, se nejistým krokem vydal středem vozovky směrem 
na Senovážné náměstí a hlasitě pokřikoval na kolemjdoucí. Strážníci muže mezitím 
dostihli a odvedli ho do bezpečné vzdálenosti od projíždějících vozidel. Muž náhle začal 
strážníky vyzývat vulgárními výrazy k „férovému souboji“ a své odhodlání stvrdil 
úderem pěstí do zde stojící nádoby na posypový materiál. Na výzvy strážníků, aby 
zanechal svého jednání, však nereagoval a pokračoval v narušování veřejného pořádku. 
Když strážníci rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici, muž se snažil 
z místa uniknout. Na lůžko záchytné stanice byl poté dopraven ve služebních poutech 
strážníků. 

Jedenatřicetiletý muž z Českokrumlovska se bude po vystřízlivění zpovídat hned 
z několika přestupků. Od přestupku podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, přestupku neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední osoby při 
výkonu její pravomoci, přestupku proti občanskému soužití až po přestupek proti 
majetku. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 

 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/muz-vyzyval-budejovicke-strazniky-k-souboji-skoncil-v-poutech-na-zachytce-202201.html
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Při cestě ze Silvestra poničil květinovou výzdobu 

Ničení květinové výzdoby v Krajinské ulici po zakončení oslavy Nového roku neprošlo 
sedmadvacetiletému muži z Jindřichohradecka. Svědci jeho vandalského kousku totiž 
bez zaváhání na místo přivolali hlídku městské policie. Pachatel navzdory svědectví 
dvou mužů své jednání zapřel. Vliv na jeho jednání měl jistě i vypitý alkohol. Orientační 
dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek bezmála 2 ‰ alkoholu. Za 
přestupek proti majetku ho nyní čeká pokuta až 50 tisíc korun. 

V sobotu 1. ledna v pět hodin ráno vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži 
v Krajinské ulici, který z květináčů vytrhává květiny a rozhazuje je po výlohách obchodů. 
Strážníci na místě zastihli zjevně podnapilého sedmadvacetiletého muže 
z Jindřichohradecka, kterého za pachatele vandalského kousku označili dva přítomní 
svědci. Muž však obvinění z přestupku proti majetku popřel. Strážníci u něj následně 
provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,97 ‰. Případem se 
bude dále zabývat příslušný správní orgán. 
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Pondělí 3. ledna – Pátek 7. 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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