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Uprchlý chovanec diagnostického ústavu byl ozbrojen nožem 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes po osmé hodině ráno projížděla hlídka městské policie 

Žižkovou třídou, kde spatřila tři mladíky na zastávce autobusu. Strážník mezi nimi poznal 

mladíka, který na něj nedávno zaútočil nožem. Proto se hlídka rozhodla trojici zkontrolovat. 

Mladík, který byl nedávno při střetu se smíšenou hlídkou policie a městské policie ozbrojen 

nožem, předložil občanský průkaz dvaadvacetiletého muže ze Strakonicka. Fotografie však 

vůbec neodpovídala. Strážník mladíka přiměl k tomu, aby šel s pravdou ven.  

Mezitím kolegové z hlídky prověřili skutečnou totožnost chlapce a zjistili, že po 

šestnáctiletém chovanci z diagnostického ústavu pátrá policie. Strážníci věděli, že mladík může 

být ozbrojen. Bezpečnostní prohlídkou byl u něj skutečně nalezen vrhací kovový nůž o délce 

cca 20 centimetrů. Nůž strážníci odebrali. Na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 28. října 

potom mladík putoval s pouty na rukou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/uprchly-chovanec-diagnostickeho-ustavu-byl-ozbrojen-nozem/
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Muž po rvačce utíkal před strážníky a ještě se zranil 
 

České Budějovice - V sobotu ráno vyjížděly hlídky budějovické městské policie na 
oznámení o potyčce několika osob v ulici Kněžská. 

Věra Školková, mluvčí městské policie České Budějovice upřesnila, že se na místě 
strážníkům přihlásil svědek události, který označil mladého muže postávajícího opodál jako 
jednoho z účastníků potyčky. "Tři a dvacetiletý muž s krvácejícím zraněním v obličeji však 
odmítl strážníkům prokázat svou totožnost a dal se na útěk. Po několika metrech však uklouzl 
na kluzkém povrchu vozovky a tvrdě dopadl na zem. Strážníci okamžitě zjistili, že muž pádem 
na zem utrpěl viditelné zranění levého lokte," řekla mluvčí více o sobotním incidentu s tím, že 
mladému muži tak policisté poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. Mezitím u něj provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která 
ukázala výsledek 1,71 promile. Na dotaz strážníků ohledně jeho předchozího zranění v oblasti 
hlavy se muž svěřil, že se dostal z neuvedeného důvodu do potyčky s neznámým mužem. Ten 
však před příjezdem hlídky odešel. Celý případ bude dále šetřit Policie ČR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-po-rvacce-utikal-pred-strazniky-a-jeste-se-zranil-20170319.html
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Tunisan ležel zraněný před budějovickým barem 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu kolem sedmé hodiny ranní přijalo operační středisko 

budějovické městské policie oznámení o muži ležícím před jedním z barů v ulici Karla IV. Na 

místo okamžitě vyjela hlídka. Strážníci na chodníku nalezli dezorientovaného muže s otokem 

jednoho oka. Zřejmě zde došlo k pěstnímu vyřizování sporů. Muž však ani nevěděl, kdo byl 

jeho protivník a za jakých okolností k jeho zranění došlo. Strážníci přivolali zdravotnickou 

záchrannou službu. U muže mezitím provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol 

s výsledkem 2,2 promile. Strážníci zjistili, že se jedná o sedmadvacetiletého Tunisana s řádným 

povolením k pobytu. Nakonec ho v sanitním vozidle doprovodili do nemocnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/tunisan-lezel-zraneny-pred-budejovickym-barem/
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Podnapilý cizinec ležel zraněný před barem 
 

 České Budějovice - V sobotu kolem sedmé hodiny ranní přijalo operační středisko 
městské policie oznámení o muži ležícím před jedním z barů v ulici Karla IV. 

Na místo tak okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Věra Školková, mluvčí 
českobudějovické městské policie, uvedla, že strážníci na chodníku před výše uvedeným 
barem nalezli dezorientovaného muže s viditelným otokem jednoho oka. 

"Zřejmě zde došlo k pěstnímu vyřizování sporů. Muž však ani nevěděl, kdo byl jeho 
protivník a za jakých okolností k jeho zranění došlo. Strážníci na místo následně přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu. Mezitím u muže provedli orientační dechovou zkoušku na 
alkohol s výsledkem 2,2 promile. Strážníci prověřením totožnosti dotyčného muže zjistili, že 
se jedná o sedmadvacetiletého Tunisana s řádným povolením k pobytu. Nakonec ho 
v sanitním vozidle doprovodili do českobudějovické nemocnice, kde byl předán do rukou 
zdravotnického personálu," řekla více Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-cizinec-lezel-zraneny-pred-barem-20170318.html
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Opilec v Českých Budějovicích praštil pěstí strážníka. Ten skončil na 

neschopence 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 16. března před druhou hodinou odpoledne dostali 

českobudějovičtí strážníci oznámení o muži, který v Lipenské ulici napůl ležel ve vozovce. „Byl 

při vědomí, nebyl však schopen vstát. Na dotazy strážníků ohledně jeho zdravotního stavu 

reagoval pouze urážkami. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu, proto se strážníci rozhodli u něj 

provést orientační dechovou zkoušku na alkohol. Mezitím se muži podařilo vstát, ale dechovou 

zkoušku s peprnými výrazy odmítl,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. 

Jakmile strážníci znovu muže ke zkoušce vyzvali, agresivně se ohnal po jednom z nich a 

zavřenou pěstí ho udeřil do obličeje. Druhý strážník ho okamžitě svedl za pomoci 

donucovacích prostředků na zem. Zraněný kolega ještě stačil nasadit útočníkovi pouta. Vzápětí 

ho ale zdravotnická záchranná služba odvezla k ošetření do českobudějovické nemocnice. 

Mezitím na místo přijeli policisté, kteří se celý případ převzali k dalšímu šetření. Zjistili, že se 

jedná o čtyřicetiletého občana z Českých Budějovic. Ten si vyslechne obvinění z trestného 

činu násilí proti úřední osobě. „Zdravotní stav napadeného strážníka si vyžádá zatím 

nestanovenou délku pracovní neschopnosti,“ dodala Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/opilec-v-ceskych-budejovicich-prastil-pesti-straznika-ten-skoncil-na-neschopence/
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Opilý muž napadl strážníka, dal mu pěstí  

Ležící muž na vozovce v Lipenské ulici v Českých Budějovicích vzbudil ve čtvrtek 

odpoledne pozornost kolemjdoucích. Ukázalo se, že je při vědomí, ale dost opilý. Sice se sotva 

postavil na nohy, ale přivolaným strážníkům nadával, nezdráhal se použít ani hodně peprné 

výrazy. Vše vyústilo v napadení strážníka, kterého opilec udeřil pěstí do obličeje. Zranění 

strážníka si vyžádalo pracovní neschopnost. Agresivní obyvatel jihočeské metropole „má na 

triku“ obvinění z trestného činu násilí proti úřední osobě.„ 

K muži ležícím ve vozovce v Lipenské ulici v Českých Budějovicích vyjížděli strážníci ve 

čtvrtek 16. března před druhou hodinou odpolední. Muž byl při vědomí, nebyl však schopen 

vstát. Na dotazy strážníků ohledně jeho zdravotního stavu reagoval pouze urážkami na jejich 

adresu,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Muž byl zjevně pod 

vlivem alkoholu, proto se strážníci rozhodli u něj provést orientační dechovou zkoušku na 

alkohol. Mezitím se muži podařilo vstát, ale dechovou zkoušku s peprnými výrazy odmítl. 

Jakmile ho strážníci opětovně vyzvali s použitím zákonné výzvy „jménem zákona“, agresivní 

muž se ohnal po jednom ze strážníků a zavřenou pěstí ho udeřil do obličeje.  

„Druhý strážník ho okamžitě svedl za pomoci donucovacích prostředků na zem. 

Zraněný kolega ještě stačil nasadit útočníkovi pouta. Vzápětí však musel být převezen 

přivolanou zdravotnickou záchrannou službou do českobudějovické nemocnice, kde se mu 

dostalo lékařského ošetření,“ upřesnila mluvčí.  

Na místo se mezitím dostavila hlídka Policie České republiky, která si celý případ 

převzala k dalšímu šetření. Po převzetí útočníka do svých rukou policisté zjistili, že se jedná o 

čtyřicetiletého občana z Českých Budějovic. Ten si vyslechne obvinění z trestného činu násilí 

proti úřední osobě. „Zdravotní stav napadeného strážníka si vyžádalo pracovní neschopnost. 

Jak dlouhá bude, teď nelze odhadovat,“ podotkla Věra Školková.  

 
 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14636-opily-muz-napadl-straznika-dal-mu-pesti.html
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Podnapilí bezdomovci obtěžovali ženu na zastávce, chtěli cigarety a 

peníze  

Dva bezdomovci neustále narušují veřejný pořádek v Nádražní ulici v Českých 

Budějovicích. Opakovaně žebrají a popíjejí alkohol na zastávce autobusu. Znovu se jejich 

prohřešky, kterými obtěžují kolemjdoucí, zabývali strážníci. Tentokrát bezdomovci loudili 

cigarety a peníze na ženě, která čekala na autobus.„  

Před vchodem do obchodního centra Mercury strážníky ve čtvrtek 16. března kolem 

sedmé hodiny večer oslovila žena, která si stěžovala na jednání muže bez domova. Zjevně 

podnapilý bezdomovec ženu obtěžoval na nedaleké zastávce autobusu a požadoval po ní 

finanční hotovost a cigarety," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková  

Známý bezdomovec se nejistým krokem proplétal mezi lidmi a zastavoval je. Jakmile 

nepochodil, přesunul ke svému společníkovi sedícímu opodál, kde si spolu začali notně 

přihýbat z plastové lahve s vínem. Jakmile spatřili strážníky, věděli, kolik uhodilo. Oba dva 

dobře vědí, že v těchto místech je obecně závaznou vyhláškou města zakázáno jak žebrání, tak 

požívání alkoholu. Za podobné přestupky byli totiž oba již několikrát v minulosti „oceněni". 

Zákony však nadále odmítají respektovat. 

„Osmatřicetiletý muž z Písecka i jeho šestapadesátiletý společník z Českých Budějovic 

se budou zpovídat z přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy správnímu 

orgánu. Za přestupek jim každému hrozí pokuta až třicet tisíc korun a muži z Písecka v případě 

opakovaného přestupku proti veřejnému pořádku i zákaz pobytu na území krajského města," 

upřesnila mluvčí Věra Školková.  

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14639-podnapili-bezdomovci-obtezovali-zenu-na-zastavce-chteli-cigarety-a-penize.html
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Opilý muž usnul na kolejích 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 15. března v noci vyjížděli českobudějovičtí strážníci k 

železničním kolejím mezi Rožnovem a Roudným, na kterých ležel muž. Spatřil ho všímavý řidič 

osobního auta, který projížděl kolem. „V obavě o život muže neváhal a přivolal na místo 

strážníky. Ti na uvedeném místě nalezli spícího muže. Strážníci ho okamžitě probudili a vyvedli 

do bezpečné vzdálenosti od kolejí. Muž se jim svěřil, že si chtěl jen odpočinout na cestě domů. 

Byl sice zjevně unaven nadměrným požitím alkoholických nápojů, nebyl však nijak zraněn a byl 

schopen samostatné chůze,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková. Strážníci zjistili, že 

devětapadesátiletý muž bydlí nedaleko a dohlédli na to, aby domů došel v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.http/www.jcted.cz/opily-muz-usnul-na-kolejich/cz/mladici-chteli-znicit-jizdni-kola-dostali-pokutu/
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Muž ležel v kolejišti. Chtěl jsem si odpočinout cestou domů, řekl 
 

České Budějovice - Muže ležícího v kolejišti mezi Rožnovem a Roudným spatřil ve 
středu v noci řidič, který v autě projížděl kolem. Zavolal strážníky, kteří zjistili, že muž na 
kolejích usnul.  

Příslušníci městské policie spáče probudili a vyvedli do bezpečné vzdálenosti od kolejí. 
Podle mluvčí strážníků Věry Školkové se pak muž svěřil, že si chtěl jen odpočinout na cestě 
domů. Byl prý sice unaven požitím alkoholických nápojů, ale neutrpěl žádné zranění a mohl 
sám chodit. Strážníci zjistili, že devětapadesátiletý muž bydlí nedaleko, a dohlédli na to, aby si 
muž ustlal ve vlastní posteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/muz-lezel-v-kolejisti-chtel-jsem-si-odpocinout-cestou-domu-rekl-20170316.html
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Mladíci chtěli zničit jízdní kola, dostali pokutu 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V úterý 14. března krátce před jednou hodinou ranní vyjížděli 

strážníci městské policie v krajském městě k autobusovému nádraží. Podle oznámení se před 

budovou nádraží snažili dva mladíci poničit zaparkovaná jízdní kola. Pozorný kolemjdoucí 

popsal strážníkům oba muže a věděl i to, kudy mladící odešli. Díky tomu je hlídka brzo dostihla. 

Oběma mladíkům bylo šestnáct let, jeden byl z Českých Budějovic a druhý z Českého Krumlova. 

Proč se snažili kola poničit strážníkům, neřekli. Za přestupek proti majetku dostali na 

místě pokutu. 

 

http://www.jcted.cz/mladici-chteli-znicit-jizdni-kola-dostali-pokutu/

