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Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Celostátně hledaný muž se marně snažil utéct strážníkům, měl u sebe 

nůž 

 

Hlídka budějovické městské policie vypátrala celostátně hledaného muže v úterý večer na 
Rudolfovské třídě. Pětadvacetiletý muž se však podle mluvčí strážníků Very Školkové 
nehodlal vydat do rukou mužů zákona bez boje. Dal se před nimi na útěk. Což se mu díky 
rychlému zásahu strážníků nezdařilo. 

"Na Rudolfovské třídě strážníci spatřili známou tvář. Ta patřila muži, který se nápadně podobal 
fotografii figurující v databázi celostátně hledaných osob. Když dotyčný muž spatřil hlídku 
městské policie, dal se na útěk. Strážníci ho okamžitě začali pronásledovat až do Nové ulice, 
kde se jim ho podařilo dostihnout," popsala Věra Školková. 

Strážníci mu nasadili služební pouta. "Ověřením jeho totožnosti bylo potvrzeno, že se skutečně 
jedná o hledaného pětadvacetiletého muže z Českých Budějovic. Při bezpečnostní prohlídce 
u něj strážníci nalezli kapesní nůž, který mu odebrali," doplnila mluvčí s tím, že následně muže 
převezli na obvodní oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/celostatne-hledany-muz-se-marne-snazil-utect-straznikum-mel-nuz-20200304.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/celostatne-hledany-muz-se-marne-snazil-utect-straznikum-mel-nuz-20200304.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94023&idc=7290634&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
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Úterý, 3. března 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Opilí manželé si ustlali v Mercury, oba skončili na záchytce 

 

Alkoholovou únavu vyřešila padesátiletá žena tím, že si ustala před veřejnými záchody v 
Mercury. Její manžel to pak „zalomil“ o patro výš – v čekárně autobusového nádraží. Oba 
nakonec skončili na záchytce.  

Žena v obchodním centru usnula v neděli odpoledne. Před veřejnými záchody ji našel 
pracovník ostrahy, který na místo přivolal strážníky městské policie. „Těm se spící ženu 
podařilo probudit. Nebyla ale schopna vstát a stěžovala si na nevolnost. Na místo již mezitím 
zamířila zdravotnická záchranná služba,“ uvedla tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Hlídka zjistila, že o patro výš spí i její manžel, který se také posilnil alkoholem. Oba tak strávili 
noc na záchytce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26692-opili-manzele-si-ustlali-v-mercury-oba-skoncili-na-zachytce.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26692-opili-manzele-si-ustlali-v-mercury-oba-skoncili-na-zachytce.html
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___________________________________________________________________________ 

Podnapilí manželé si ustlali v obchodním centru 

 

Před veřejnými toaletami v obchodním centru si v neděli odpoledne ustlala 
padesátiletá žena. 

Zde ji nalezl pracovník bezpečnostní ostrahy objektu. Ten na pomoc přivolal strážníky. 
Podnapilá žena však nebyla sama, na autobusovém nádraží přespával i její manžel. Oba pak 
strávili noc na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. 

V neděli 1. března krátce před šestou hodinou večerní vyjížděla hlídka městské policie na 
oznámení o podnapilé ženě ležící v chodbě obchodního centra v Nádražní ulici. Strážníkům se 
ženu ležící před vchodem na veřejné toalety podařilo probudit. Žena však nebyla schopna vstát 
a stěžovala si na nevolnost. Na místo již mezitím zamířila zdravotnická záchranná služba. Lékař 
vzhledem k jejímu stavu rozhodl o jejím převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Jak se 
však vzápětí ukázalo, žena nepopíjela v jihočeské metropoli sama. Jejího manžela totiž nalezli 
zaměstnanci obchodního centra spícího v čekárně autobusového nádraží. Oba dva byli poté 
převezeni k pobytu na protialkoholní záchytné stanici. 

 

Věra Školková, mluvčí Městské policie Č. Budějovice 

 

 

 

 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapili-manzele-si-ustlali-v-obchodnim-centru-20200303.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapili-manzele-si-ustlali-v-obchodnim-centru-20200303.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94023&idc=7286797&ids=1765&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94036&idc=7286797&ids=2104&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94008&idc=7286797&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci odhalili celostátně hledaného patnáctiletého chlapce 
 

Patnáctiletý chlapec z Písecka, toho času na útěku z výchovného ústavu, se ukrýval v ulicích 
jihočeské metropole. 

V neděli v noci se podařilo celostátně hledaného nezletilce nalézt českobudějovickým 
strážníkům. 

V neděli 1. března krátce před půlnocí prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 
činnost v Chelčického ulici. Před jedním z domů postával zjevně nezletilý chlapec, který se při 
spatření strážníků snažil rychle uniknout. To se mu však nezdařilo. Když ho strážníci zastavili a 
přistoupili ke kontrole jeho totožnosti, ukázal se důvod jeho chování. Jednalo se totiž 
o celostátně hledanou osobu na útěku. Strážníci proto chlapce převezli na obvodní oddělení 
Policie ČR v ulici Tř. 28. Října, kde ho předali do rukou policistů k dalšímu opatření. 

 
Věra Školková, mluvčí Městské policie Č. Budějovice 
 

 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-odhalili-celostatne-hledaneho-patnactileteho-chlapce-20200303.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-odhalili-celostatne-hledaneho-patnactileteho-chlapce-20200303.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7287132&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 
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___________________________________________________________________________ 

V hlavní roli alkohol: Výtržnost v trolejbusu, pokřikoval na 

kolemjdoucí... 

Jaké případy v uplynulých dnech řešili budějovičtí strážníci: 

Podnapilý cyklista spáchal hned několik přestupků, strážníkům se snažil ujet 

V sobotu 29. února v půl osmé večer prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní 
činnost v ulici F. A. Gerstnera. Strážníci si zde všimli cyklisty, který jel po chodníku a následně 
projel křižovatku s Mánesovou ulicí na červený signál „Stůj“, kdy svou bezohlednou jízdou 
donutil ostatní účastníky provozu zastavit. Muž byl nebezpečný sám sobě i svému okolí a 
strážníci se ho rozhodli zastavit. Spolupráce se však nedočkali. Cyklista se pokusil situaci vyřešit 
tak, že strážníkům ujede. Hlídce se muže podařilo zastavit až za použití donucovacích 
prostředků v ulici Na Zlaté stoce. 

Strážníci pětačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic podrobili orientační dechové zkoušce 
na alkohol, která vyšla s pozitivním výsledkem 0, 48 promile. Muž se stal podezřelý ze spáchání 
hned několika dopravních přestupků a přestupků proti veřejnému pořádku. Událost bude 
předána ke správnímu orgánu českobudějovického magistrátu, kde muži hrozí pokuta až 
20 tisíc korun. 

Podnapilý mladík odmítal opustit trolejbus, ukázalo se, že mu ještě nebylo osmnáct 

V sobotu 29. února v půl dvanácté večer přijalo operační středisko městské policie oznámení 
o problémovém pasažérovi na konečné v České Vrbném, který odmítal opustit trolejbusu. 
Strážníci na místě zjistili, že se jednalo o podnapilého mladíka, který zde usnul. Sedmnáctiletý 
mladík strážníkům sdělil, že popíjel se svým příbuzným a při cestě domů usnul. 

Strážníci mladíka vyzvali k provedení orientační dechové zkoušky na alkohol, která vyšla 
s pozitivním výsledkem. Mladík nadýchal 1,53 promile. Strážníci na místo přivolali rodiče 
podnapilého hocha, kteří si ho vzápětí vyzvedli. Zároveň byli poučeni, že událost bude předána 
ke správnímu orgánu k dalšímu řešení. Mladík se stal podezřelý ze spáchání přestupku proti 
veřejnému pořádku. Zároveň bude tato událost předána jako podnět na odbor sociálně právní 
ochrany dětí. 

 
 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-hlavni-roli-alkohol-vytrznost-v-trolejbusu-pokrikoval-na-kolemjdouci-20200303.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-hlavni-roli-alkohol-vytrznost-v-trolejbusu-pokrikoval-na-kolemjdouci-20200303.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94022&idc=7289513&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93940&idc=7289513&ids=14612&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93785&idc=7289513&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93513&idc=7289513&ids=15097&idp=90846&url=https%3A%2F%2Fwww.hipp.cz%2Fdeti-1-3-roky%2Fprodukty%2Fovocne-kapsicky%2F
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Podnapilý muž pokřikoval na kolemjdoucí, skončil na záchytce 

V neděli 1. března krátce po druhé hodině odpoledne přijalo operační středisko městské 
policie oznámení o podnapilém muži, který se pohyboval ve vozovce a pokřikoval na 
kolemjdoucí. Vše se mělo odehrávat u obchodního centra Mercury. Dle oznamovatele měl 
tento muž také kopnout do jednoho ze zaparkovaných osobních automobilů. Na místo byla 
neprodleně vyslána hlídka městské policie. 

Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Jednačtyřicetiletý muž 
z Českých Budějovic s hlídkou příliš nespolupracoval. Byl silně ovlivněn alkoholem, čímž 
ohrožoval sám sebe i své okolí. Strážníci muže sice vyzvali k provedení orientační dechové 
zkoušky, ale vzhledem k jeho silné podnapilosti jí nedokázal provést správně. 

Strážníci následně rozhodli o převozu muže na protialkoholní záchytnou stanici, což se mu 
příliš nelíbilo a pokusil se jednoho ze strážníků odstrčit. Následovala rychlá reakce strážníků a 
proti muži použili donucovací prostředky. 

Muž se záchytce nevyhnul, jen na ní byl převezen v poutech. Následnou kontrolou 
zaparkovaných vozidel nebylo zjištěno žádné poškození. 
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Úterý, 3. března 2020 

Zdroj: Budějcká Drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Opilý cyklista jel po chodníku, křižovatku projel na červenou a 

strážníkům se snažil ujet 
 

Strážníci městské policie řešili v sobotu opilého cyklistu, který jel po chodníku. Hlavu si 
nelámal ani s tím, že na křižovatce svítí červená a svou bezohlednou jízdou donutil ostatní 
řidiče zastavit. Strážníci se ale spolupráce ze strany cyklisty nedočkali. Situaci se pokusil 
vyřešit tak, že strážníkům ujede.  

Opilec na kole se městem proháněl v sobotu v půl osmé večer. Pětačtyřicetiletého muže hlídka 
zaregistrovala v ulici F. A. Gerstnera. „Jel po chodníku a následně projel křižovatku s 
Mánesovou ulicí na červený signál „Stůj“, kdy svou bezohlednou jízdou donutil ostatní 
účastníky provozu zastavit. Muž byl nebezpečný sám sobě i svému okolí a strážníci se ho 
rozhodli zastavit. Spolupráce se však nedočkali,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal.  

Cyklista začal strážníkům okamžitě ujíždět. Hlídce se muže podařilo zastavit až za použití 
donucovacích prostředků v ulici Na Zlaté stoce. Dechová zkouška na alkohol u něj vyšla 
s pozitivním výsledkem 0,48 promile. Událost byla předána ke správnímu orgánu 
českobudějovického magistrátu, kde muži hrozí pokuta až 20 tisíc korun. 
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26686-opily-cyklista-jel-po-chodniku-krizovatku-projel-na-cervenou-a-straznikum-se-snazil-ujet.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26686-opily-cyklista-jel-po-chodniku-krizovatku-projel-na-cervenou-a-straznikum-se-snazil-ujet.html
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Pondělí, 2. března 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / České Budějovice 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________ 

VIDEO: Řidič zásilkové služby jel po cyklostezce, cestu si krátí i další 

Chodí tudy děti ze školy, rodiče s kočárky, starší lidé z nedalekého domova pro seniory a 
projíždějí i cyklisté. Stezku na Pražském sídlišti v Českých Budějovicích ovšem využívají i 
někteří řidiči aut jako zkratku. MF DNES se podařilo natočit dvě dodávky v jednom okamžiku. 
Případem už se zabývá policie.  

Video natočil redaktor na konci února. Je na něm patrné, jak se na stezce, kam mají motorová 
vozidla vjezd zakázán, míjejí dvě vozidla. Jedna z dodávek je zásilková služba, která objíždí ženu 
s kočárkem na procházce. 

MF DNES požádala o vyjádření k problému policii, která si videozáznam vyžádala a případem 
už se zabývá.  

 „Podnět jsme předali kolegům z Dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích,“ potvrdila 
jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.  

Řidiči, který tímto způsobem poruší pravidla silničního provozu, může policista na místě uložit 
pokutu až do dvou tisíc korun. „Ve správním řízení pak hrozí pokuta až do výše 3 500 korun,“ 
dodala Schwarzová. 

Strážníci už v minulosti podobné porušení předpisů ve Staroměstské ulici řešili. „Naše hlídky 
se tedy na toto místo opět více zaměří,“ ujistila Věra Školková, mluvčí českobudějovické 
městské policie. 

Cyklostezku, po které jela dodávka, využívají lidé mířící z Pražského předměstí do centra 
Českých Budějovic. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ridici-zakaz-vjezdu-budejovice-cyklostezka-chodnik-poruseni-predpisu.A200302_123307_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ridici-zakaz-vjezdu-budejovice-cyklostezka-chodnik-poruseni-predpisu.A200302_123307_budejovice-zpravy_mrl

