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Rakušan si přihnul a klidně řídil  
České Budějovice – V pátek prozradilo podnapilého dvaadvacetiletého Rakušana rozbité 

světlo na vozidle, které řídil. Hlídka městské policie si tohoto přestupku všimla, a tak ho 

zastavila a chtěla pokutovat. Z okénka však zavanul nelibý alkoholový výpar. 

"Následovalo provedení dechové orientační zkoušky na alkohol. Mladý Rakušan nadýchal 0,58 

promile. 

Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si případ převzala," informuje tisková mluvčí 

strážníků Věra Školková. Přestupek bude nezodpovědného mladíka stát 2 500 až 20 000 korun. 

 

Úterý, 13. března 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

 

Strážníci vyjížděli k rodinné rvačce 
Suché Vrbné - Tchán versus zeť. Rodina se sešla, aby společně strávila večer. Po skleničkách 

alkoholu se to zvrtlo. 

13.3.2018  

V sobotu 10. března krátce po desáté hodině večerní museli strážníci vyjet k rodinnému sporu 

do Suchého Vrbného. Z klidné rodinné sešlosti se po pár přípitcích stalo ruční vyřizování sporů 

mezi osmapadesátiletým majitelem domu a jeho jednatřicetiletým zetěm. „K žádnému 

zranění ani škodě na majetku naštěstí v důsledku jejich šarvátky nedošlo. Událost skončila 

smírem mezi oběma aktéry,“ informuje mluvčí městské policie Věra Školková. 
 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-vyjizdeli-k-rodinne-rvacce-20180313.html
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Městským policistou od 18 let, ale beze zbraně  
V Budějovicích najdou uplatnění i strážníci, kteří nemohou mít pistoli. 

České Budějovice – Příležitost získat zajímavou a smysluplnou práci u městské policie v 

krajském městě mají muži i ženy. A díky změně zákona se od letošního ledna mohou stát 

strážníkem už 18letí. Věková hranice přijetí se tak snížila o tři roky. Má to však háček. Zákon o 

zbraních umožňuje jejich držení až od 21 let, přitom zbraň patří do výbavy strážníka spolu se 

služebními pouty, pepřovým sprejem a teleskopickým obuškem. 

Mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal tento zdánlivý rozpor komentoval: "Že 

strážník mladší 21 let nemůže nosit zbraň, není pro jeho službu problémem. Využili bychom je 

na obvodech, kde nám lidé chybí." Podle zákona nemá totiž městský policista povinnost být 

ve službě ozbrojen. 
 

Středa, 14. března 2018 

Zdroj: ČRo- České Budějovice 

Autor: Martin Pokorný 

 

 

Necelý rok platí zákaz kouření v restauracích  
Jiří ČONDL, moderátor 

Necelý rok platí zákaz kouření v restauracích. Strážníci městské policie v Českých Budějovicích 

od té doby porušení v tomto směru nezaznamenali. Občas ale přistihnou kuřáka na 

autobusové zastávce nebo na veřejných místech, kde se také nesmí kouřit. Loni to bylo 150 

případů, letos od začátku roku 55. 

Martin POKORNÝ, redaktor 

Na zákaz kouření v restauracích už si lidé podle mluvčího českobudějovické městské policie 

Davida Štýfala zvykli. Problém se přesunul spíš před restaurace. 
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David ŠTÝFAL, mluvčí Městské policie, České Budějovice 

Ať už se jedná o rušení nočního klidu až po nedopalky, které po nich zůstávají. 

Martin POKORNÝ, redaktor 

Nejviditelnější je podle strážníka Milana Ševčíka kouření na zastávkách. Málokdy ale chytne 

hlídka někoho za ruku. 

Milan ŠEVČÍK, strážník 

Před námi si nikdo v zastávce nezapálí, taky okamžitě se, že jo, dávají do ústraní. 

Martin POKORNÝ, redaktor 

Za porušení zákazu kouření hrozí podle zákona pokuta do pěti tisíc korun. Z Českých Budějovic 

Martin Pokorný, Český rozhlas 


